Znak sprawy: AI 261-08/MF/2014

Zamość, dn. 12.12.2014r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz Laboratorium
Mechaniki - cz.4:
Część 1 zamówienia: dostawa centrum pionowego stołowego;
Część 3 zamówienia: dostawa spawarki do tworzyw sztucznych, zgrzewarki impulsowej, zgrzewarki
poziomej stałocieplnej oraz plotera termicznego;
Cześć 4 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 i 1146) zwanej dalej ustawą Pzp –
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, informuje
o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach części 1 zamówienia, tj. na dostawę centrum pionowego
stołowego.
W przedmiotowym postępowaniu złożono na część 1 zamówienia jedną ofertę .
Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu i oceny oferty

Liczba pkt przyznanych
w kryterium: cena

Sitaniec Technology
Tomasz Szewczyk
ul. Źródlana 16, 22-400 Zamość

Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Oferta nie podlega odrzuceniu.

100 pkt.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert
ustalono, iż oferta złożona przez p. Tomasza Szewczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą Sitaniec Technology z siedzibą w Zamościu, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane w specyfikacji kryterium wyboru, uzyskując 100 pkt.
Zgodnie z dyspozycją 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.
Jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający informuje o unieważnieniu
postępowania w ramach:
 części 3 zamówienia: dostawa spawarki do tworzyw sztucznych, zgrzewarki impulsowej,
zgrzewarki poziomej stałocieplnej oraz plotera termicznego;
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp;
Uzasadnienie faktyczne: w ramach przedmiotowej części zamówienia w wyznaczonym terminie nie
złożono żadnej oferty.
 części 4 zamówienia: dostawa termoformierki próżniowej wraz z formą i niezbędnym
wyposażeniem;
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp;
Uzasadnienie faktyczne: w ramach przedmiotowej części zamówienia w wyznaczonym terminie nie
złożono żadnej oferty.
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT
Dostawa urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz
Laboratorium Mechaniki - cz.4:
Część 1 zamówienia: dostawa centrum pionowego stołowego;
Część 2 zamówienia: dostawa linii laboratoryjnej otrzymywania tworzyw sztucznych w procesie
wytłaczania dwuślimakowego;
Część 3 zamówienia: dostawa spawarki do tworzyw sztucznych, zgrzewarki impulsowej, zgrzewarki
poziomej stałocieplnej oraz plotera termicznego;
Cześć 4 zamówienia: dostawa termoformierki próżniowej wraz z formą i niezbędnym wyposażeniem;
Część 5 zamówienia: dostawa wtryskarki laboratoryjnej.
Numer
oferty

Data
złożenia

1.

09.12.2014r.
godz. 7.50

2.

11.12.2014r.
godz. 7.50

3.

11.12.2014r.
godz. 9.48

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Część
zamówienia

Cena brutto
(PLN)

Dopak spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Sokalska nr 2
54-614 Wrocław

2

697 410,00

Stexor Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Święty Marcin nr 29 lok.8
61-806 Poznań

5

155 000,00

Sitaniec Technology Tomasz Szewczyk
ul. Źródlana 16 22-400 Zamość

1

239 900,00
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