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Gdansk, 2006-12-05

Dot.: rozstrzygniecia postepowania o zamówienie publiczne, nr ZP-227/303/D/06. na dostawe dla Politechniki
Gdanskiei czasopism kraiowvch, wydawanych w 2007 roku.

Zamawiajacy, Politechnika Gdanska, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówien Publicznych informuje, iz w
wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na "Dostawe dla Politechniki Gdanskiej czasopism
krajowych, wydawanych w 2007 roku. Czesc I - III" wybrano nastepuiace oferty:
Czesc I (Pakiet I) - oferte Firmy GARMOND PRESS - Warszawa Sp. z 0.0., ul. Nakielska 3, 01-106
Warszawa; Oddzial Gdansk ul. Litewska 11/13, 80-719 Gdansk - z cena brutto (z pod. VAT): 42.773,23 PLN.
Uzasadnienie wyboru: wybrano najkorzystniejsza oferte w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówien
publicznych
Czesc II (Pakiet II) - oferte_FirmyRUCH S.A. ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa; Oddzial w Gdansku ul. Tkacka
9/10, 80-720 Gdansk - z cena brutto (z pod. VAT): 66.619,58 PLN.
Uzasadnienie wyboru: wybrano najkorzystniejsza oferte w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówien
publicznych

- Czesc III (Pakiet III) -

Zamawiajacyinformuje,zgodnie z art. 93 ust 3, iz postepowanieo udzielenie

zamówienia publicznego na "Dostawe dla Politechniki Gdanskiej czasopism krajowych, wydawanych w 2007
roku", w zakresie powyzszej czesci zostalo uniewaznione na podstawie art.93 ust.l pkt. l ustawy Prawo
zamówien publicznych, poniewaz nie zlozono zadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje o wykluczeniu Firmy KOLPORTER S.A ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce;
Oddzial Pomorski, ul.: Poleze 3, 80-720 Gdansk i odrzuceniu jej oferty.
uzasadnienie prawne: - wykluczenie na podst. art. 24 ust.l pkt. 10, odrzucenie na podst. art. 89 ust. l pkt. 5
ustawy Prawo zamówien publicznych.
uzasadnienie faktyczne - Wykonawca nie wykazal w zalaczniku nr 2 do oferty: "Wykaz wykonanych w
okresie ostatnich trzech lat (2003-2005) dostaw czasopism krajowych", ze w wymaganym przez Zamawiajacego
okresie, tj. 2003-2005, zrealizowal dostawy o lacznej wartosci nie mniejszej niz 150000 zl. Tym samym nie
spelnil warunków udzialu w postepowaniu, co skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.
Jednoczesnie oferta zostala odrzucona, gdyz zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z postepowania.
Zamawiaja(fYA°drebniewyznaczy wybranym Wykonawcom termin podpisania umowy dostawy.

