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Zamość, dn. 23.01.2014r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na
podstawie art. 69 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 907,984 i 1047) – zwanej dalej ustawą Pzp- na usługę druku gazety akademickiej,
w terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęły 2 oferty, złożone przez:
1) Drukarnię „Triada” Jan Ciesielski, ul. Lwowska 22D, 22-400 Zamość ;
2) Media Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-828 Warszawa, Oddział
w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, Drukarnia w Tarnobrzegu, ul. Mechaniczna 12, 39-402
Tarnobrzeg.
Po dokonaniu dokładnej analizy złożonych ofert stwierdzono, że:
1) żaden z Wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postepowaniu nie podlega wykluczeniu
z postępowania na postawie art. 24 ustawy Pzp,
2) żadna ze złożonych ofert nie podlega odrzuceniu na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.
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Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
kryterium cena
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Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta
71,15
nie podlega odrzuceniu
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta
100
nie podlega odrzuceniu

Uwzględniając jedyne kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a więc cenę brutto, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną
przez Media Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Oddział
w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie po przekazaniu
niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą elektroniczną.
Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art.
94 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę nie
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
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