
      Wodzisław Śląski, dnia 19 grudzień 2012 r.

DZP/5223/2012
Wykonawcy biorący udział

                              w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu 

postępowania.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, podłoży 

i  testów  bakteriologicznych  oraz  sprzętu  laboratoryjnego  do  znak 

22/2012/DZP/PN.

Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia 

29.01.2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U. 

z  2010  r.  Nr  113  poz.  759  ze  zm.)  Zamawiający  –  zawiadamia,  że 

wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  przeprowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

unieważniono  postępowanie  dla  pakietu  nr  9,   a  dla  pakietu 

nr 1,2,3,4,6,7,8,  wybrana została oferta najkorzystniejsza złożona przez 

firmę:

1. Oferta nr 1

Bio-Ksel Sp. z o.o.

ul. Kaliowa 3

86-300 Grudziądz

Pakiet nr 5 liczba punktów w jedynym kryterium – cena-100,00 pkt

2. Oferta nr 2

Argenta Mikrobiologia

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią Sp. k

ul. Polska 114

                 60-401 Poznań

Pakiet nr 7 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100 pkt

Pakiet nr 8 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -99,84 pkt

3. Oferta nr 3

P.P.H.U. "Bor – Pol" Mariusz Borkowski

Plac Jasminu 2

44-152 Gliwice



                     

Pakiet nr 6 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100 pkt

4. Oferta nr 4

EMAPOL Sp. z o.o. 

ul. Budowlanych 68

80-298 Gdańsk

Pakiet nr 7 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -99,43 pkt

Pakiet nr 8 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

5. Oferta nr 5

PZ CORMAY SA

ul. Wiosenna 22

05-092 Łomianki

Pakiet nr 1 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100 pkt

6. Oferta nr 6

BioMaxima S.A.

ul.Vetterów 5

20-277 Lublin

Pakiet nr 4 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

7. Oferta nr 7

"Grasso" Zenon Sobiecki

ul. Krag 4 a

83-200 Starograd Gdański

Pakiet nr 7 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -92,29 pkt

8. Oferta nr 8

Sprzedaż odczynników i produktów chemicznych

CHEMILAB

Bożena Gładysz

39-400 Tarnobrzeg

Pakiet nr 2 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt.

Pakiet nr 3 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -81,58 pkt.

9. Oferta nr 9

                   MEDLAB Products Sp. z o.o.

10. ul. Gałczyńskiego 8

11. 05-090 Raszyn



Pakiet nr 3 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt.

 PAKIET NR 9

Unieważnienie postępowania .

Nie złożono żadnej oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono na podstawie art. 

93 ust.  1  pkt.1  Prawo zamówień publicznych,  ponieważ nie  złożono 

żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

 

W związku z powyższym jako najkorzystniejsze oferty dla pakietów od 

1,2,3,4,6,7,8  spełniające  wszystkie  kryteria  zawarte  w  SIWZ 

i  mieszczące  się   w  kwocie  środków,  które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na realizację zamówienia należy uznać:

Oferta nr 1

               Bio-Ksel Sp. z o.o.

ul. Kaliowa 3

86-300 Grudziądz

Pakiet nr 5 liczba punktów w jedynym kryterium – cena-100,00 pkt 

Oferta nr 2

Argenta Mikrobiologia

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią Sp. k

ul. Polska 114

                 60-401 Poznań

Pakiet nr 7 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100 pkt

Oferta nr 3

P.P.H.U. "Bor – Pol" Mariusz Borkowski

Plac Jasminu 2

44-152 Gliwice                     

Pakiet nr 6 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100 pkt

Oferta nr 4

EMAPOL Sp. z o.o. 

ul. Budowlanych 68

80-298 Gdańsk



Pakiet nr 8 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

Oferta nr 5

PZ CORMAY SA

ul. Wiosenna 22

05-092 Łomianki

Pakiet nr 1 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100 pkt

Oferta nr 6

BioMaxima S.A.

ul.Vetterów 5

20-277 Lublin

Pakiet nr 4 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

Oferta nr 8

Sprzedaż odczynników i produktów chemicznych

CHEMILAB

Bozena Gładysz

39-400 Tarnobrzeg

Pakiet nr 2 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt.

Oferta nr 9

                   MEDLAB Products Sp. z o.o.

12. ul. Gałczyńskiego 8

13. 05-090 Raszyn

Pakiet nr 3 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

    Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 umowa na realizację zamówienia publicznego 

w zakresie pakietu nr 1,2,3,4,6,7,8 zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia 

przesłania niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp oraz rozdziałem XII ust. 3 SIWZ oczekuję 

niezwłocznego zwrotnego potwierdzenia niniejszego pisma.
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