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OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Na podstawie art. 92 oraz art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych 
zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa aparatury badawczej – 6 
części, Nr sprawy INS/NO-4/2013, w niżej podanej części zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: 

w części  4 

„ARA PNEUMATIK,  L.T.M. Kościelniak”, Spółka Jawna 
53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 38 

 

Uzasadnienie wyboru: Wyłoniony Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

mocy art. 24 ustawy Pzp. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia. Cena przedstawiona przez Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta Wykonawcy oceniona przez Zamawiającego w oparciu o 

kryterium cena 100%, uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów.  
 

Części 1,2,3,5 – unieważniono 

Uzasadnienie faktyczne: w częściach 1,2,3 i 5 zamówienia nie złożono żadnej oferty.  
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
 

Część 6 – unieważniono 

Uzasadnienie faktyczne: w części 6 zamówienia złożono jedną ofertę Wykonawcy „OMC ENVAG” Sp. z o.o., 
ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze SIWZ i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Cena zaoferowana przez Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) w związku z art.  94 ust. 2 pkt. 1 lit. a,  Zamawiający informuje, że  umowa 

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1, 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

Środki ochrony prawnej: od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dział VI 

„Środki ochrony prawnej”.  
 

 
Otrzymują: 
1. Adresaci. 
2. Strona internetowa INS. 
3. a/a. 


