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ZAWIADOMIENIE O PONOWNEJ OCENIE OFERT W CZĘŚCI  3 

POSTEPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 181 ust. 1 i 2 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 laboratoryjnej 
i sprzętu laboratoryjnego – 7 części, Nr sprawy INS/NO-50/2012, w związku z uznaniem zasadności 
wniosku wykonawcy dotyczącego czynności oceny ofert, niniejszym zamawiający unieważnia 

przeprowadzoną czynność oceny oraz dokonuje ponownej czynności badania i oceny ofert, w części 3 
postępowania. 

Uzasadnienie 

W dniu 05.11.2012 r., wpłynęło do zamawiającego pismo wykonawcy „LABART” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, w którym wykonawca poinformował zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez zamawiającego – zarzucił zamawiającemu odrzucenie jego oferty. Wykonawca udowodnił 

zamawiającemu, że naliczona przez niego wartość VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.  

W związku z faktem, że oferta wykonawcy „LABART” Sp. z o.o., spełnia wymogi specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, zamawiający 

zawiadamia, że wyniku powtórzonej czynności badania i oceny ofert, klasyfikacja wykonawców w części 3 
postępowania, przedstawia się następująco: 

Ponowne porównanie oceny złożonych ofert w części 3 

Nr 
oferty 

Oznaczenie wykonawcy 
Ilość przyznanych  punktów w 

kryterium cena 100% 

4 „LABART” Sp. z o.o., ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa 48,04 

5 „ABCHem” Agnieszka Busler, ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn 100 

Uzasadnienie wyboru 

W części 3 zamówienia wpłynęły 2 oferty. 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 przedstawili ofertę zgodną ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia. Cena przedstawiona przez Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferta Wykonawcy oceniona przez Zamawiającego w oparciu o 

kryterium cena 100%, uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów.  

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

być zawarta po upływie 5 dni liczonych 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 (TT. J. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dział VI „Środki ochrony 

prawnej”.  
 

Otrzymują: 
1. Wszyscy uczestnicy postępowania. 
2. Strona internetowa INS. 
3. a/a. 
 


