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ogłoszenie o wvniku postepowania na strone internetowa GIG i tablice ogłoszeń

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przętarg! nieograniczonego o wartości przel<raczającej kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. ll, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' - Prawo zamówieil
publicznych na dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez
Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych :

CzęŚć 1 - Części i materiały do posiadanych przezZamawiającego urządzeńI
Część2 - Części i materiały do posiadanych przezZamawiającego urządzeń II
Część 3 - Części i materiały do posiadanych przezZamawiającego urządzeń III
Część 4 - Części i materiały do posiadanych przezZamawiającego urządzeń IV

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, ze KomisjaPrzetargowa przy Głównym Instytucie Gómictwa zakonczyła prace w dniu
03l09l20l9r. i dokonała wyboru ofeń w ramach prac, dotyczących postępowania o udzięlenię zamówienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczoflęgo o wartości przelłaczającej kwoty okręślonę
w przepisach wydanych na podstawie ari. ll, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówięil
publicznych na dostawę częŚci zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez
Zamawiając ego urządzefi laboratoryj nych.

Prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwięrdz]ł pracownik Zama:wiającego upowazniony przez
kięrownika Zamawiającego - Pani mgr Aleksandra Mraczęk -Krzak. W postępowaniu zostĄ wybranę oferty, które
nie przekaczają środków, jaL<le Zamawiający zamierza przęznaczyć na sfinansowanię zamówienia, nie podlegają
odrzuceniu orazuzyskały najwyŻszą liczbę punktów w ramach wztaczonego kryterium oceny ofert:

DLA CZĘŚCI 1

Oferta nr 1 LECO Polska Sp. z o.o., ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
cena brutto: 144 296,66 PLN

DLA CZĘŚCI 4
Oferta nr 1 LECO Polska Sp. z o.o., ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy
cena brutto: 617 412,31 PLN

Informacia o uniewaznieniu postępowania na część 2 i 3:

Na część 2 postępowania nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta przed upływem terminu składania
ofert. Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający unieważnia część 2 postępowania na podstawie art. 93
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: ,,Zamawiajqcy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono
żadnej oferty niepodlegajqcej odrzuceniu".
Na część 3 postępowania wpłynęla do Zamawiającego jedna oferta, która po poprawieniu omyłek
rachunkowych na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Pzp przekracza środki' jakie Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający unieważnia część 3
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp: ,,Zamawiajqc1l unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorrylstniejszej oferty lub oferta z najniższq cenq przewyższa kwotę,
któ r q zamaw iaj qcy zamier za p r zezn ilczy ć n a sJin ans ow an i e zamów ienia'.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.
Informacje o Wykonawcachwraz zę stręszczęniem ofert zawarto w Załącznilan nr 1.
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Załączniknr I
Zestawienie ofert

Liczba punktów
w ustalonych

kryteriach oceny ofert

100,00 pkt.
(cena - 95,00 pkt., tennin

płatności za fakturę- 5 pkt.)

100,00 pkt.
(cena - 95,00 pkt., tennin

płatności za faktury- 5 pkt.)

Kolejność ofeń
wg kryteriów

oceny

Oferta pierwsza
w kolejności

CZĘŚC UNIEWAZNIoNA

Oferta pierwsza
w koleiności

Cena brutto PLN
za realizacje
zamówienia

144296,66PLN

OFERTA ODRZUCONA

393 489,30 PLN

617 412,31 PLN

Firma (nanva) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

LECO Polska Sp. z o.o.
ul. Towarowa 23
43-100 Tychy
USL Sp. z o.o.
ul. Władysława Sikorskiego l87166
43-110 Tychy

MERAZET Spólka Akcyjna
ul. Jakuba Krauthofera 36
60-203Poznań

LECO Polska Sp. z o.o.
ul. Towarowa 23
ł3-l00 Tvchv

Nr
oferty

CZĄŚC 1

l

3

CZĄŚC 2

BRAK oF'ERT - CzĘŚC UNIEWAZNIoNA

CZĄŚC 3

2

CzĘsC 4

1
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