Znak sprawy: AI 261-01/MF/15

Zamość, dn. 31.03.2015r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA ORAZ WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W RAMACH CZĘSCI 2 I 3 ZAMÓWIENIA
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz Laboratorium
Mechaniki - cz.5:
Część 1 zamówienia: dostawa linii laboratoryjnej otrzymywania tworzyw sztucznych w procesie wytłaczania
dwuślimakowego;
Część 2 zamówienia: dostawa spawarki do tworzyw sztucznych, zgrzewarki impulsowej, zgrzewarki
poziomej stałocieplnej oraz plotera termicznego;
Cześć 3 zamówienia: dostawa termoformierki próżniowej wraz z formą i niezbędnym wyposażeniem.
.
Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) zwanej dalej ustawą
Pzp – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu,
informuje o:
1) wykluczeniu Wykonawców:
 Rolbatch Magdalena Laabs, ul. Nadbrzeżna 23, 05-850 Ożarów,
 Konsorcjum: ANGPOL Janusz Wieczorek z siedziba w Polsce oraz LABTECH Engineering
Company Limited z siedzibą w Tajlandii;
2) unieważnieniu części 1 zamówienia;
3) wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach części 2 i 3 zamówienia,
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 (trzy) oferty w ramach poszczególnych części.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej: „ specyfikacją” lub „siwz”) przy wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium: cena (90%) i okres gwarancji (10%).
Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w ramach poszczególnych części zamówienia
Cena/ Liczba pkt
przyznanych
w kryterium: cena

Okres
gwarancji/Liczba
pkt przyznanych
w kryterium:
okres gwarancji

Łączna
punktacja

Część 1 zamówienia: dostawa linii laboratoryjnej otrzymywania tworzyw sztucznych w procesie
wytłaczania dwuślimakowego
Wykonawca nie spełnia
Rolbatch Magdalena
568 260,00 PLN/
24 miesiące/
warunków udziału
Laabs, ul. Nadbrzeżna
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
w postępowaniu.
23, 05-850 Ożarów
Oferta uznana za odrzuconą.
Wykonawca nie spełnia
Konsorcjum firm:
730 620,00 PLN/
24 miesiące/
warunków udziału
ANGPOL Janusz
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
w postępowaniu.
Wieczorek
Oferta uznana za odrzuconą.
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Firma (nazwa) oraz
adres Wykonawcy

Streszczenie spełnienia warunków
udziału
w postępowaniu i oceny oferty

ul. Strzelców 1A/31,
01-348 Warszawa
LABTECH
Engineering
Company Limited
Industrial Estate, 818
Moo 4, Soi 14B
Sukhumvit Rd.,
Praksa, Muang,
Samutprakarn 10280
Thailand
Część 2 zamówienia: dostawa spawarki do tworzyw sztucznych, zgrzewarki impulsowej, zgrzewarki
poziomej stałocieplnej oraz plotera termicznego
Lenso sp. z o.o.
Wykonawca spełnia warunki
22 900,00
24 miesięcy/
ul. 28 Czerwca 1956r.
udziału w postępowaniu.
100 pkt.
PLN/90 pkt.
10 pkt.
398, 61-441 Poznań
Oferta nie podlega odrzuceniu.
Cześć 3 zamówienia: dostawa termoformierki próżniowej wraz z formą i niezbędnym wyposażeniem
Lenso sp. z o.o.
Wykonawca spełnia warunki
57 338,00
24 miesięcy/
ul. 28 Czerwca 1956r.
udziału w postępowaniu.
100 pkt.
PLN/90 pkt.
10 pkt.
398, 61-441 Poznań
Oferta nie podlega odrzuceniu.

Część 1 zamówienia: dostawa linii laboratoryjnej otrzymywania tworzyw sztucznych w procesie
wytłaczania dwuślimakowego
Zamawiający unieważnił część 1 zamówienia, tj. dostawa linii laboratoryjnej otrzymywania
tworzyw sztucznych w procesie wytłaczania dwuślimakowego;
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu)
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu w ramach części 1 zamówienia zostały złożone dwie oferty, przez:
Rolbatch Magdalena Laabs, ul. Nadbrzeżna 23, 05-850 Ożarów oraz Konsorcjum: ANGPOL Janusz
Wieczorek, z siedzibą w Polsce i LABTECH Engineering Company Limited z siedzibą w Tajlandii.
Ww. Wykonawcy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy
Pzp, a zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.
Wobec powyższego w przedmiotowym postępowaniu w ramach części 1 zamówienia nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu.
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Część 2 zamówienia: dostawa spawarki do tworzyw sztucznych, zgrzewarki impulsowej,
zgrzewarki poziomej stałocieplnej oraz plotera termicznego
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, iż oferta złożona przez Lenso sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. 398, 61-441 Poznań, odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria wyboru, uzyskując 100 pkt. (tj. cena: 90 pkt., okres gwarancji: 10 pkt.).
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Cześć 3 zamówienia: dostawa termoformierki próżniowej wraz z formą i niezbędnym
wyposażeniem
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, iż oferta złożona przez Lenso sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. 398, 61-441 Poznań, odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria wyboru, uzyskując 100 pkt. (tj. cena: 90 pkt., okres gwarancji: 10 pkt.).
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Miejsce zamieszczenia niniejszego zawiadomienia:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
- strona internetowa Zamawiającego.
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