Kraków, dnia 18 lipca 2013r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYNIK POSTĘPOWANIA

dot. sprawy ZP/0001-8/PD/2013
Szanowni Państwo
W sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych,
drobnego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek,
prowadzonego na podstawie art. 101 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający stosując
się do dyspozycji art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 25
czerwca 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuje, co następuje:
WYBRANO OFERTĘ WYKONAWCY:
Oferta Nr 01 złożona przez MAX OFFICE Stanisław Kopacz, Czernichów 523, 32-070 Czernichów
Wartość oferty: 2 299,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)
Ocena finansowa: 100 punktów

UZASADNIENIE
Do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, tj do dnia 18 lipca 2013 roku do godz. 12:00.,
wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta. Na podstawie przeprowadzonych czynności badania ofert zamawiający
stwierdził, iż złożona oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne określone przez zamawiającego w
zaproszeniu do złożenia oferty i nie podlega odrzuceniu na podstawie Art. 89 ust. 1 ustawy. Zamawiający dokonał
oceny oferty w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert – ocena finansowa (najniższa cena) i przyznał ofercie 100
punktów.
Pełnomocnik Dyrektora Instytutu

ds. Zamówień Publicznych
mgr Robert Kochański

W celu potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma faxem, proszę o przesłanie niniejszej strony po uzupełnieniu, do Zamawiającego na numer (012) 633 94 90 (zgodnie
z regulacją zawartą w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych).
POTWIERDZENIE OTRZYMANIA FAXU:
Potwierdzam otrzymanie niniejszego pisma faxem:
na numer: ................................................................
ilość stron: ..............................................................
data otrzymania: .....................................................
imię i nazwisko oraz podpis osoby potwierdzającej: .................................................................................
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