POLATOM

OR.DE.270.9.2019.
Otwock, 06.05.2019 r

Numer sprawy: 09/P/2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

Wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres 3 lat opakowań transportowych kartonowych dla
produktów Zamawiającego.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
z późn. zm.) Zamawiający informuje, że do realizacji zamówienia w niniejszym postępowaniu wybrano
Wykonawcę, który złożył Ofertę Nr 2:
KARTONAT s.c.

ul. Nadmeńska 17
05-230 KOBYŁKA
Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu, które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu. Oferta
została wybrana w oparciu o przyjęte w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny:
Najniższa cena

Oferta zajęła pierwsze miejsce na liście rankingowej, zaś jej cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 i art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
ustalenia terminu podpisania umowy.

1.

W prowadzonym postępowaniu dotyczącym niniejszego Zamówienia złożono trzy oferty:

Oferta Nr 1 - trzecie miejsce na liście rankingowej
P.P.H.U. RAPAK

ul. Dolna 6
05-420 JÓZEFÓW

CENNA NETTO 526 200,00 PLN
CENNA BRUTTO 647 226,00 PLN

Oferta Nr 2 - pierwsze miejsce na liście rankingowej
KARTONAT s.c.

ul. Nadmeńska 17
05-230 KOBYŁKA

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

CENNA NETTO
476 148,50 PLN
CENNA BRUTTO 585 662,66 PLN

KRS: 0000171393

Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
Dyrektor: tel. 22 7180700, fax 22 7180350; Dyrektor Handlowy: tel. 22 7180809, fax 22 7797381;
Biuro Obsługi Klienta: tel. 22 7180830, fax 22 7797381, e-mail: polatom@polatom.pl

NIP: 532 010 01 25
www.polatom.pl

Oferta Nr 3 - drugie miejsce na liście rankingowej
HABER Krzysztof Piątkowski
Dziki 8b
86-100 ŚWIECIE
CENNA NETTO
478 589,50PLN
CENNA BRUTTO 588 665,09 PLN

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym niniejszego Zamówienia nie wykluczono żadnego
Wykonawcy.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym niniejszego Zamówienia nie odrzucono żadnej oferty.
4. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych,
podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, po
upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub
drogą elektroniczną.
Środki ochrony prawnej

Od decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od podjętej przez Zamawiającego,
niezgodnej z przepisami ustawy, czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
lub
2) zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania:

5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej, art. od 179 do 198 g.
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