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    ………………………………………

                                                                                                   ………………………………………

                                                                                         ………………………………………

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawy artykułów czystościowych
Ogłoszenie nr 636114-N-2017 z dnia 2017-12-27r.

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
z póź. zm. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22), dalej, pzp , niniejszym informuje, iż: 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 55 244,85 zł.

2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1
AGAPIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Marii Zientary – Malewskiej 26
10-302 Olsztyn
T/F: 89-526-53-85
e-mail: przetargi@agapit.pl
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy os zawarcia umowy
Okres gwarancji: min. 6 miesięcy od daty dostawy
Warunki płatności: -
Cena oferty: 62 224,45 zł

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowe „ADMOR” Jerzy Moryto 
ul. Wierzbicka 58 lok. 1
26-600 Radom
T: 48-381-67-19
F: 48-331-58-66 
e-mail: anna.kowalik@admor.pl 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy os zawarcia umowy
Okres gwarancji: min. 6 miesięcy od daty dostawy
Warunki płatności: 60 dni
Cena oferty: 56 069,98 zł, po poprawieniu omyłki rachunkowej cena wynosi: 55 376,92zł.
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3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

NR OFERTY/ OFERENT
PUNKTY W

KRYTERIUM CENA
PUNKTY W KRYTERIUM

TERMIN PŁATNOŚCI
PUNKTY RAZEM

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowe 
„ADMOR” Jerzy Moryto 
ul. Wierzbicka 58 lok. 1
26-600 Radom

60 40 100

4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowe „ADMOR” Jerzy Moryto 
ul. Wierzbicka 58 lok. 1
26-600 Radom
T: 48-381-67-19
F: 48-331-58-66 
e-mail: anna.kowalik@admor.pl 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy os zawarcia umowy
Okres gwarancji: min. 6 miesięcy od daty dostawy
Warunki płatności: 60 dni
Cena oferty: 55 376,92zł.
UZASADNIENIE:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert,
a zatem na podstawie art.  91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.  Zamawiający
podwyższa kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej
oferty.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Odrzucono następującą ofertę:

Oferta nr 1
AGAPIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Marii Zientary – Malewskiej 26
10-302 Olsztyn
T/F: 89-526-53-85
e-mail: przetargi@agapit.pl
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy os zawarcia umowy
Okres gwarancji: min. 6 miesięcy od daty dostawy
Warunki płatności: -
Cena oferty: 62 224,45 zł
UZASADNIENIE:  
Wykonawca w formularzu ofertowym nie wypełnił  pola dotyczącego terminu płatności,  elementu
ocenianego w kryterium oceny ofert.  Mając na uwadze powyższe, taką sytuację należy uznać jako
niezgodność oferty z SIWZ. Ponadto nie znajduje także zastosowanie art. 87 ust. 1 pzp, ponieważ
wyjaśnienie treści oferty prowadziłoby w istocie do zmiany treści oferty oraz mogło by to prowadzić
do nieuprawnionych negocjacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym co w świetle ustawy pzp jest
niedopuszczalne. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2
pzp,  jako,  że  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. 
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7. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli
zawiadomienie zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej w tym faxem albo 10 dni jeżeli
zostało  przesłane  w  inny  sposób.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego przed upływem tego terminu, gdy złożono tylko jedną ofertę.

Z poważaniem


