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znak sprawy: PN-08-2012 

część nr 1 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  
     

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, zgodnie 

z art.92 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późniejszymi 

zmianami) informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.06.2012 z numerem: 130005 – 2012 na: 

dostawę zestawów komputerowych i laptopa – część nr 1. 

Złożono ofert: 5 

Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 1 

Cena (brutto)oferty najtańszej:  2988,90  zł 

Cena  (brutto)oferty najdroższej:  3346,83 zł 

Zamawiający wybrał ofertę firmy: 

PWH „WIP” Małgorzata Szczepanik-Grzywacz, 

ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik 

za cenę  2988,90 zł 
 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert. 
 

Nr 

tematu 

Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 

Liczba punktów 

 w kryterium 
Razem 

  Cena (koszt)  

1 

(1) 

Firm BIS Karol Kowalski, al. Niepodległości 41, 

42-200 Częstochowa 

90,50 90,50 

1 

(2) 

AF SEKO sp. z o.o. 

ul. Bogusławskiego 17,  

 43-300 Bielsko-Biała 

89,31 89,31 

1 

(4) 

P.W.H. „WIP” Małgorzata Szczepanik-

Grzywacz, ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik 

100 100 

1 

(5) 

Elektronika sp. z o.o., 

 ul. Józefa 26, 31-056 Kraków 

96,31 96,31 
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Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.  

W toku postępowania odrzucona została następująca oferta: 

Lp. 
Nr oferty,  

nazwa i adres wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

(3) 

MK System s. c.,  L. Majewski, 

Z. Kadzik, Os. 2 Pułku Lotniczego 

16/9,  31-867 Kraków 

Uzasadnienie: art. 89 ust 1, pkt. 2 PZP 

W formularzu oferty brak terminu dostawy, wymagany 

był termin 21 dni od daty udzielenia zamówienia. 

W związku z czym treść oferty nie odpowiada treści 

SIWZ i podlega ona odrzuceniu. 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że wobec czynności zamawiającego polegających na wykluczeniu 

odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, 

przysługuje odwołanie w terminie 5 dni od dania przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia,  w formie określonej w ust.180 ustawy PZP. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

Umowa w prowadzonym postępowaniu może zostać zawarta po 02/07/2012r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


