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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
PRZETARGOWEGO 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz.U.  z  2013r.  poz.  907,  ze zm.)  informuję,  że  w postępowaniu o udzielenie  zamówienia

publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  “Dostawę  materiałów  biurowych

i eksploatacyjnych w 2014 roku” wybrana została oferta Nr 2 złożona przez:

Meritus Biuroserwis Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 46, 05-800 Pruszków

Cena  brutto  wybranej  oferty  wynosi: 27.381,89 zł (słownie:  dwadzieścia  siedem tysięcy  trzysta

osiemdziesiąt jeden złotych 89/100)

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP).

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający wykluczył jednego Wykonawcę na podstawie art.

24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP tj.: OFFI-PAP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Samogłoska 7 (oferta nr 1) -

Wykonawca  nie  wykazał,  że  oferowane  dostawy  spełniają  wymogi  określone  przez  Zamawiającego  –

Wykonawca  nie  załączył  do  oferty  certyfikatów  ISO  9001,  ISO  14001  lub  równoważnych  norm

zharmonizowanych światowych/europejskich, wymaganych zgodnie z §6 ust. 4 pkt 2 SIWZ.

Pismem  z  dnia  07.01.2014r.  Zamawiający  wezwał  Wykonawcę  do  uzupełnienia  dokumentów.

W wyznaczonym terminie (do dnia 08.01.2014r. do godz. 16.00) wymagane uzupełnienie nie wpłynęło do

Zamawiającego. Wobec powyższego Zamawiający uznał jak we wstępie. Ponadto na podstawie art. 24 ust. 4

ustawy PZP Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.

Firma  Meritus  Biuroserwis  Sp.  z  o.o.  spełnia warunki  udziału  w  postępowaniu.  Oferta  spełnia

wszystkie  wymagania  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (SIWZ),  jest  zgodna  z  przepisami

ustawy PZP, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium ceny - cena 100%, jest ofertą

najtańszą i uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP przewidywany termin podpisania umowy o realizację

zamówienia został wyznaczony na dzień 16.01.2014r.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dziale VI
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
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