Gdańsk, 28.11.2008 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
/tablica ogłoszeń, strona internetowa/
dotyczy: postępowania na usługi poligraficzne dla jednostek organizacyjnych Politechniki
Gdańskiej, nr – ZP/226/039/U/08.
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”, w imieniu Zamawiającego, Politechniki Gdańskiej
w Gdańsku informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi
poligraficzne dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej dokonano powtórzenia
wyboru najkorzystniejszej oferty w części I i III postępowania. Jako najkorzystniejsza
w poszczególnych częściach zamówienia wybrana została oferta firmy:
Część I
OPTIMA S. C. Ewa Grzywacz Adam Lipiński,
81-533 Gdynia, ul. Orańska 6a
Cena oferty: 292.409,60 zł.
Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100 pkt w jedynym kryterium „cena”.
Na część I złożono jeszcze jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu Przedsiębiorstwa
Prywatnego „WIB” Piotr Winczewski, 80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 14, która otrzymała
86,20 pkt.
Część III
PP „WIB” Piotr Winczewski,
80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 14
Cena oferty: 468.208,30 zł.
Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100 pkt w jedynym kryterium „cena”.
Na część III została złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp w dokonano zgodnie
z art. 91 ustawy Pzp.
Jednocześnie informuję że Wykonawca Drukarnia „WL” Leszek Wojtczuk, ul. Elbląska 66,
80-761 Gdańsk został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3 ustawy
Pzp, a jego oferta została odrzucona w części I i II postępowania na podstawie art. 89 ust 1
pkt 5 ustawy Pzp, ze względu, że została złożona przez wykonawcę wykluczonego
z postępowania. Wykonawca w dniu 21.10.2008r. został wezwany do uzupełnienia
dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jednak nie
uzupełnił tego dokumentu w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Wobec czego
został wykluczony z postępowania z uwagi, że nie złożył dokumentu potwierdzającego
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W imieniu Zamawiającego
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