Kraków, dnia 17 marca 2014 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYNIK POSTĘPOWANIA

dot. sprawy ZP/0002/PD/2014
Szanowni Państwo
W sprawie ogłoszonego przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w
Krakowie przetargu nieograniczonego na dostawę precyzyjnej wagi laboratoryjnej, o wartości
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 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 2013 roku, poz. 907, z
późn. zm.) informuje, co następuje:

WYBRANO OFERTĘ WYKONAWCY:
Oferta nr 01 złożona przez firmę RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold
Lewandowski, Oddział Kraków, ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
Wartość oferty: 6273,00 złotych brutto;
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i niepodlega wykluczeniu z
postępowania. Oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne określone przez
Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zatem nie podlega
odrzuceniu na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 ustawy. Uzyskała następującą punktów na
podstawnie przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert:
Najniższa cena – 100 punktów;
Wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przed upływem terminu
określonego w art. 94 ust. 1 pkt. 2 zd. 1, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy tj dnia
19 marca 2014 roku.

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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