Żerków 26-01-2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa środków czystości dla Mickiewiczowskiego Centrum
Turystycznego w Żerkowie.
Tryb postępowania : przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów
kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa
zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: dostawa środków czystości
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych Mickiewiczowskie
Centrum Turystyczne informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji
ofertę firmy:

Swisspol Ltd Sp. z o.o.
ul. Świątnicka 30
52-018 Wrocław
Cena ofertowa netto:
62.732,64 zł
Wartość VAT 13.801,17 zł
Cena ofertowa brutto:
76.533,81 zł
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena
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Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy w terminie do dnia 03-02-2009r.
W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Lp

1.
2.

3.

4.

Nazwa firmy
PASMO Jerzy Smolny
Os. Bolesława Śmiałego 15/128
60-682 Poznań
DAUNPOL Sp. z o.o.
Ul. R. Maya 1
61-371 Poznań
Swisspol Ltd Sp. z o.o.
ul. Świątnicka 30
52-018 Wrocław
LES Higiena Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 12
86-050 Solec Kujawski

Cena netto

VAT

Cena brutto

78.596,40 zł

17.291,22 zł

95.887,62 zł

83.014,08 zł

18.263,09 zł

101.277,17 zł

62.732,64 zł

13.801,17 zł

76.533,81 zł

69.568,72 zł

15.200,73 zł

84.769,45 zł

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne
oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni
wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2006 r. Nr 163 poz. 1164 z p.zm.)dział VI „ Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy,
można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Dyrektor OKIR MCT
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