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Dotyczy:postępowaniao udzieleniezamowieniapublicznegoprowadzonegow trvbie przetarou
nieooraniczoneoo
na sukcesywnądostawemateriałÓw
Ściernychwraz z transportemdla Wydziału
. przyszłoŚĆ
FizykiTechniczneii Matematyki
Stosowanejna potrzebyproiektu''lnzynieria
Materiałowa
gospodarki"
ZP 397/01
9/D/11.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY
Na podstawieart.92ust.2pkt Ustawyz dnla29 stycznia2004r.PrawozamÓWienpublicznych
(tj.Dz. U. z dnia 25 czerwca2010 r. Nr 113,poz.759),Zamawiający
Politechnika
Gda ska, Wydział
FizykiTechniczneji MatematykiStosowanejinformuje,
że W postępowaniu
o udzieleniezamÓwienia
publicznegoprowadzonego
w trybieprzetargunieograniczonego
na sukcesywnądostawęmateriałÓw
Ściernychwraz z transportem
dla WydziałuFizykiTechnicznĄi MatematykiStosowanejna potrzeby
- przyszłoŚÓ
projektu''lnŹynieria
gospodarki''
Materiałowa
zP 397l019lDl11,
wybranoofertęnie pod|egającą
odrzuceniu:
część1:
METALZBYT - HURT Sp. z o.o.
ul. Bardowskiego2
43.300Bie|sko-Biała
za cenę:5 904'00złktÓraotrzymała
łącznie100 pkt.w kryterium
cena- 100o/o.
W postępowaniu
w częŚci 1 złoŻono
ty|kojednąofertęniepodlegającą
odrzuceniu.
Wyborunajkozystniejszej
ofertyw rozumieniuart.2 pkt 5 ustawyPzp dokonanozgodniez art.91
ustawyPzp..
INFoRMACJA o UNIEWAŻN|ENIU
PoSTĘPoWAN|A
Na podstawieart' 93 ust. ,t pkt 4 Ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo ZamÓwien
Publicznych(tj DziennikUstaw z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz' 759) informujemy,
Że
postępowanieo udzieleniu zamÓwienia pub!icznego,prowadzonegoW trybie przetargu
nieograniczonegona sukcesywnądostawęmateriałÓw
d|a Wydziału
Ściernychwraz z transportem
- przyszłoŚc
FizykiTechnicznejiMatematykiStosowanejna potzeby projektu''|niynieria
Materiałowa
gospodark."
zP 397l019lDl11
w części2 zostałounieważnione.
W postępowaniu
w wyzejwymienionej
częŚci,cena najkozystniejszej
kwotę, ktorą
ofertyprzewyższa
ZamawiającyzamieŻa przeznaczyć na sfinansowanie za mowienia'
Na podstawieart. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo ZamÓwien
PubIicznych(tj DziennikUstaw z dnia 25 czerwca 2o1o r. Nr 113, poz. 759) informujemy,
Że
postępowanie o udzieleniu zamÓwienia pub|icznego, prowadzonego W trybie przetargu
nieograniczonegona sukcesywnądostawęmateriałÓw
Ściernychwraz z transportem
dla Wydziału
. przyszłoŚÓ
FizykiTechniczneji Matematyki
Stosowanejna potrzebyprojektu''lniynieriaMateriałowa
gospodarki"
zP 397l019lDl11
w częściach3 i 4 zostałounieważnione
W postępowaniuW vvyżejwymienionychczęŚciach nie złoŻono.
zadnej oferty niepod|egającej
{IEROWNIKPROJEKTU
odrzuceniu.
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