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Kraków, 2015-03-09

WOA/271-04/15-pudła 2015

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O UNIEWAŻNIENIU WYBORU OFERTY
z dnia 2015-03-03
I O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotem zamówienia jest:
– sukcesywna dostawa pudeł w wybranym asortymencie konfekcjonowanych w zależności od terminu dostawy
i przeznaczenia dla realizacji zadań statutowych OKE w Krakowie związanych z przeprowadzeniem
egzaminów zewnętrznych 2015 r.

Zamawiający
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
godziny urzędowania: 8-16,

w nawiązaniu do odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 03-03-2015 r.,
złożonego przez P.H.U. ARDEX Arkadiusz Dziomdziora, którego ofertę pierwotnie odrzucono
w związku z oceną, że oferowane pudła nie odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ uznał,
że Wykonawca w złożonej ofercie spełnił wszystkie zapisy zawarte w SIWZ postępowania
i w związku z powyższym:
1. unieważnia rozstrzygnięcie wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 03-03-2015 r.,
2. informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
o wartości poniżej kwoty 30 000 euro, w którym zaproszono do złożenia ofert po publicznym
ogłoszeniu na stronie internetowej OKE w Krakowie, w wyniku powtórzenia czynności oceny
ofert, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
– Oferta nr 3: P.H.U. ARDEX – Arkadiusz Dziomdziora
ul. 1-go Maja 21
97-300 Piotrków Trybunalski

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował najniższą cenę realizacji zamówienia.
Umowa w formie pisemnej będzie zawarta niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer
oferty
1.

2.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Firma ABC J. Kofin, A. Kuliński, Z. Kulińska Sp. J.
ul. Zabłocie 20
30-701 Kraków

75142,39

KMAKPOL – Adam Kmieć
ul. Krowoderskich Zuchów 19
31-271 Kraków

78880,33

Łączna
punktacja w
kryterium ceny
/ kolejność

uwagi

73,60/2

70,11/3
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3.

P.H.U. ARDEX – Arkadiusz Dziomdziora
ul. 1-go Maja 21
97-300 Piotrków Trybunalski

53303,36

100/1

Najkorzystniejsza
oferta

Rozdzielnik:
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty
2. Strona www
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