Znak sprawy: AI 261-08/MF/2013

Zamość, dn. 20.11.2013r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę zwijarki trójwałkowej do blachy wraz z wyposażeniem w związku z realizacją projektu „Wzrost
potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu poprzez kompleksowe
doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 20072013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.
Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 907,984 i 1047) zwanej dalej ustawą Pzp – Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu , występująca jako Zamawiający informuje
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 (jedną) ofertę.
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Cena
brutto
(PLN)

Streszczenie spełnienia
warunków udziału
w postępowaniu i oceny oferty

Liczba pkt
przyznanych
w kryterium:
cena

1

AT-P AVIATION sp. z o.o.
ul. Jugosłowiańska nr 15 lok.239
03-984 Warszawa

295 000,00

Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu

100,00

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, iż oferta złożona przez AT-P AVIATION sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Jugosłowiańskiej 15/239, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w siwz kryterium
wyboru, uzyskując 100 punktów.
Zgodnie z dyspozycja art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10-dniowego terminu od dnia przekazania
niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty.
Miejsce publikacji zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Strona internetowa Zamawiającego
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pereca 2 w Zamościu
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