Nr POIG.02.00-12-012/08 pn „Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i
Materiałów”

Kraków, dnia 13 września 2010r.

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY
WYNIK POSTĘPOWANIA

dot. sprawy ZP/03/D/PIG602/2010
Szanowni Państwo
W sprawie ogłoszonego przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie przetargu
nieograniczonego na dostawę pieca mikrofalowego do spiekania ceramiki, o wartości poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający stosując
się do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz.
759) informuje, co następuje:
WYBRANO OFERTĘ WYKONAWCY:
Oferta 01 - złożona przez firmę Wichary Technologies Sp. z o.o., ul. Sowia 6, 41 – 100 Siemianowice
Śląskie.
wartość netto: 356 611,40zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset jedenaście złotych, 40/100)
wartość brutto: 435 065,91 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych, 91/100))
liczba punktów uzyskanych na podstawie przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert -najniższa cena
(100% wagi) - 100 punktów.
Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi przed upływem terminów określonych w przepisie
art. 94 ust. 1 pkt. 2, na zasadzie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy, tj. dnia 14 września 2010 roku w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Wrocławskiej 37a, 30 – 011 Kraków, budynek „F” pok. 220.
UZASADNIENIE
Oferta złożona przez Wykonawcę spełniającego określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu, złożona prawidłowo - nie podlegająca odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy. Uzyskała
maksymalną liczbę punktów na podstawnie przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny – najniższa cena
(100 punktów), a jej wartość nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
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