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URZAD PRACY

i POWIATOWY URZ4D PRACY
W NIDZICY

ul. Traugutta 23, 13 - 100 NIDZICA, S/89 625 0130 ,fax. 89625 0139, e-mail: olni@!up.gov.pl

Nidzica, 06.12.2012 roku

Znak sprawy: DO-2521-1I2012

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawe materialów

eksploatacyjnych do drukarek i urzadzen wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzedu Pracy

w Nidzicy"

ZA WIADOMIENIE

I.

Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózno zm.)

informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego.

Zamawiajacy przeprowadzil badanie i ocene zlozonych oraz niepodlegajacych

odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia tj. cena. Wygrala oferta Nr 4 Wykonawcy - "PRAXIS LÓDZ" Pilecka i Petlak

Spólka Jawna, ul. Wólczanska 66, 90-516 LÓDZ, który spelnil wszystkie warunki udzialu

w postepowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Oferta zawierala naj nizsza cene sposród

niepodlegajacych odrzuceniu - 19.818,00 zl (slownie: dziewietnascie tysiecy osiemset

osiemnascie zlotych) netto, 24.376,14 zl (slownie: dwadziescia cztery tysiace trzysta

siedemdziesiat szesc zlotych 14/100) brutto. W zwiazku z powyzszym uzyskala najwyzsza

liczbe punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze w postepowaniu zlozono cztery oferty, którym przyznano

nastepujaca liczbe punktów:

Liczba uzyskanychNumer
Firma (nazwa) lub nazwisko orazCena nettopunktów

oferty
adres Wykonawcyi bruttona podstawie

kryterium - cenaDom Handlowy EQUIMED 20.567,00 zl
1

Krzysztof Palubinski
96,4ul. Kopernika 14a

25.297,41 zl

10-511 Olsztyn



BLACKLINE Pawel Pinkowski 20.098,00 zl98,6
2 ul. Niemcewicza 26

24.720,54 zl71-520 Szczecin

Przedsiebiorstwo Handlowe
PAXER Sp.j. Jolanta Prusinowska,

24.908,12 zl79,6
3 Grzegorz Prusinowski

30.636,99 zlul. Towarowa 11
10-416 OlsztynPRAXIS LODZ
Pilecka i Petlak 19.818,00 zl100

4 Spólka Jawna
24.376,14 zlul. Wólczanska 66

90-516 Lódz

II.

Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózno zm.)

informuje, ze w prowadzonym postepowaniu nie odrzucono oferty zadnego Wykonawcy.

III.

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózno zm.)

informuje, ze w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono zadnego Wykonawcy.

IV.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze termin zawarcia umowy o zamówienie

publiczne w przedmiotowym postepowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózno

zm.), nastapi w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty.
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