NZ-610/05/11-13 KW

Gdynia, 28.10.2011

Dotyczy: post powanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw
i roboczej dla pracowników MSPiR w Gdyni, Znak post.: NZ-NTZ/II/PN/06/11

odzie y ochronnej

Informacja o wyborze oferty – zadanie 2:
Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, dzia aj c jako Zamawiaj cy w niniejszym post powaniu,
na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Z
2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, e w przedmiotowym post powaniu w Zadaniu 2:
1. Zamawiaj cy wybra ofert nr 3, tj ofert Wykonawcy:
ATYMA Sp. z o.o. Ul. orska 153, 43-188 Orzesze
Oferta ta uzyska a 60 pkt wg kryterium: najni sza cena i jego wagi na poziomie 60%, oraz 32,99 pkt
wg kryterium – ocena u ytkowa, i jego wagi na poziomie 40%, co daje czn ilo uzyskanych pkt:
92,99 pkt. rednia ilo pkt przyznana przez cz onków powo anego Zespo u Bieg ych wynios a 28,78
pkt.
W zadaniu tym, prócz oferty wskazanej powy ej, z

ono jeszcze 2 oferty:

a) Oferta nr 1: AKATEX Andrzej Koz owski, ul. Wypoczynkowa 40, 43 – 300 Bielsko – Bia a
Oferta ta uzyska a 28,81 pkt wg kryterium: najni sza cena i jego wagi na poziomie 60%, oraz 40 pkt
wg kryterium – ocena u ytkowa, i jego wagi na poziomie 40 %, co daje czn ilo uzyskanych pkt:
68,81 pkt. rednia ilo pkt przyznana przez cz onków powo anego Zespo u Bieg ych wynios a 34,89
pkt.
b) Oferta nr 3: SCANTEX S.C. K.K. Ko miel, Ul. Piekarnicza 26, 80 – 126 Gda sk
Wykonawca zosta wykluczony z post powania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, gdy
nie wykaza spe nienia warunków udzia u w post powaniu, tj. braku podstaw do wykluczenia z
post powania na dzie sk adania ofert. Oferta zosta a odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt
Uzasadnienie:
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówie publicznych.
Oferta ta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp, a wykonawca nie podlega
wykluczeniu. rednia liczba pkt przyznana przez cz onków Zespo u bieg ych powo anego do oceny
zaoferowanej odzie y wynosi 28,78 pkt, co po zastosowaniu algorytmu wskazanego w siwz:
(liczba punktów przyznanych danej ofercie (F) / najwy sza liczba punktów spo ród oceniaj cych
ofert) x100 x40%,
co daje 32,99 pkt wg kryterium: ocena u ytkowa i jego wagi na poziomie 40%. Oferta ta otrzyma a
ponadto 60 pkt w kryterium najni sza cena.
Dyrektor
/-/
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