
           

 

OGŁOSZENIE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 ze zm.), Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych, zrealizowanym w trybie przetargu 

nieograniczonego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.02.2011 r., pod Nr 2011/S 

37-060343, Nr sprawy INS/NO-11/2011, za najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

 

„ZWICK POLSKA-Service” Henryk Kotulski 

ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź 

  
Uzasadnienie wyboru: Wyłoniony Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Oferta Wykonawcy oceniona przez Zamawiającego w oparciu o kryterium cena 100%, uzyskała 

maksymalną liczbę punktów.  

Treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu.  

Cena przedstawiona przez Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

Podsumowanie wyboru: w postępowaniu złożono 2 oferty: 

1) „TESTLAB” Piotr Rak, 01-649 Warszawa, ul. Lutosławskiego 8 

2) „ZWICK POLSKA-Service” Henryk Kotulski, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź 

 

Oferta odrzucona: „TESTLAB” Piotr Rak  01-649 Warszawa, ul. Lutosławskiego 8 

Uzasadnienie faktyczne: oferta Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający wymagał w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ),  

by parametry ramy obciążeniowej wynosiły: 

PPkktt..  44))      WWyymmaaggaannyy  zzaakkrreess  bbeezzssttooppnniioowweejj  rreegguullaaccjjii  pprręęddkkoośśccii  bbaaddaawwcczzyycchh  ww  ppeełłnnyymm  zzaakkrreessiiee  oobbcciiąążżeenniiaa  oodd  

00,,000011  ddoo  550000  mmmm//mmiinn  ––  WWyykkoonnaawwccaa  zzaaooffeerroowwaałł  oodd  00,,11  ddoo  550000  mmmm//mmiinn;;  

PPkktt..  66))    WWyymmaaggaannaa  ddookkłłaaddnnoośśćć  ii  ppoowwttaarrzzaallnnoośśćć  ppoozzyyccjjoonnoowwaanniiaa  bbeellkkii  ppoommiiaarroowweejj  00,,000044  mmmm  ––  WWyykkoonnaawwccaa    

    zzaaooffeerroowwaałł  00,,0011  mmmm;;  

PPkktt..  77))    WWyymmaaggaannaa  rroozzddzziieellcczzoośśćć  ddrrooggii  bbeellkkii  ppoommiiaarroowweejj  00,,0022  µµmm  ––  WWyykkoonnaawwccaa  zzaaooffeerroowwaałł  00,,0055  µµmm..  

UUzzaassaaddnniieenniiee  pprraawwnnee::  aarrtt..  8899  uusstt..  11  ppkktt..  22))  uussttaawwyy  PPrraawwoo  zzaammóówwiieeńń  ppuubblliicczznnyycchh  ––  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  ooddrrzzuuccaa  ooffeerrttęę,,  

jjeeżżeellii  jjeejj  ttrreeśśćć  nniiee  ooddppoowwiiaaddaa  ttrreeśśccii  ssppeeccyyffiikkaaccjjii  iissttoottnnyycchh  wwaarruunnkkóóww  zzaammóówwiieenniiaa.. 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może 

być zawarta w terminie 10 dni 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”.  

 

Puławy, 14.04.2011 r. 

 


