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Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzy…

Iława, dnia 02-03-2010

OGŁOSZENIE O WYBORZE OEFRTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o
cenę na podstawie art. 69-73 ustawy Pzp na dostawę materiałów biurowych oraz
eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta w Iławie. Postępowanie znak OO341/6/2010.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
/Dz.U.07.223.1655 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Iławy informuje, że w dniu 01-03-2010 r.
dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
dostawę materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta w Iławie.
Postępowanie znak OO-341/3/2010 prowadzone w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 6973 ustawy Pzp o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp tj. kwoty 193.000 Euro. W
postępowaniu złożono 3 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert, wykluczono 0
wykonawców; odrzucono 0 ofert.
Zamawiający zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy Pzp dokonał wyboru jako oferty
najkorzystniejszej oznaczonej nr 3 złożonej przez: Hurtownię Art. Biurowych i
Papierniczych "TplusP" s.c. R. Otręba, M. Szraga-Otręba, ul. Wyszyńskiego 37, 14200 Iława. Oferta wybranego wykonawcy zawiera najniższą cenę tj. brutto: 127.937,45 zł.,
netto 104.866,76 zł (słownie brutto: sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset
trzydzieści siedem złotych i 45/100) oraz spełnia warunki wymagane od Wykonawców
zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków, uzyskała najwyższą liczbę punktów tj.100 pkt, a w związku z tym została uznana
przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w SIWZ kryteriów - cena 100% - za ofertę
najkorzystniejszą, z najniższą ceną zgodnie z art. 72 ust.2 ustawy Pzp. Termin rozpoczęcia
realizacji dostaw – od dnia podpisania umowy. Termin zakończenia realizacji dostaw - do czasu
wyczerpania kwoty umownej nie później jednak niż do dnia 31.01.2011r.
Pozostałe oferty złożone w przedmiotowym uzyskały następującą liczbę punktów wg kryterium
cena -100%:
1.

Oferta Nr 1 – „ADAC H” Adam Krupka, ul. Warmińska 17, 14-300 Morąg, oferta
złożona w dniu 01.03.2010 o godz. 09.15, oferowana cena za wykonanie zamówienia
wynosi brutto: 131.515,99 zł., netto: 107.799,99 zł. Oferta otrzymała w
kryterium – cena (100%) – 97,28 pkt.

2.

Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Handlowe "PAXER" Sp. J. J. Prusinowska, G.
Prusinowski, ul. Towarowa 11, 10-416 Olsztyn, oferta złożona w dniu 01.03.2010 o
godz. 09.35, oferowana cena za wykonanie zamówienia wynosi brutto: 129.489,12
zł., netto 106.138.62 zł. Oferta otrzymała w kryterium – cena (100%) – 98,80
pkt.

3.

Oferta Nr 3 - Hurtownia Art. Biurowych i Papierniczych "TplusP" s.c. R. Otręba, M.
Szraga-Otręba, ul. Wyszyńskiego 37, 14-200 Iława, oferta złożona w dniu 01.03.2010
o godz. 10.05, oferowana cena za wykonanie zamówienia wynosi brutto: 127.937,45
zł., netto 104.866,76 zł.. Oferta otrzymała w kryterium – cena (100%) – 100,00
pkt
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