Suwałki , dnia 12.12.2012r.

Wszyscy wykonawcy,
strona internetowa zamawiającego,
tablica ogłoszeń.
PSM - 342/04/2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w przetargu nieograniczonym pt.: „Dostawa i montaż wyposażenia szkoły”

w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno – kulturalnej PSM w Suwałkach
poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie”
1. Za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez następujących
wykonawców:
a) w części I : ofertę złożoną przez firmę IMPEX TRADE SP. z o.o. 40-955
Katowice, ul. Bytkowska 1B – cena brutto 237.537,60
b) w części II: ofertę złożoną przez firmę BIUROLAND P.U.H , 16-400 Suwałki,
ul. Waryńskiego 14 – cena brutto 551.537,45
Oferty spełniają wymagania zamawiającego określone w SIWZ i ustawie Pzp.
2. W przetargu oferty złożyli:
Lp. Wykaz firm

1.

2.

3.

4.

BIUROLAND P.U.H , 16-400
Suwałki,
ul. Waryńskiego 14
IMPEX TRADE SP. z o.o.. 40-955
Katowice, ul. Bytkowska 1B
STARPOL BIUROSERWIS SP. Z
O.O., 15-399 Białystok
Ul. Handlowa 6 A
Fabryka Mebli BALMA SA, 62-080
Tarnowo Podgórne ul. Poznańska
167
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96 pkt

100 pkt
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681.723,81
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96 pkt

90 pkt

3. W części II z postępowania wykluczono wykonawcę IMPEX TRADE SP. z o.o. 40-955
Katowice, ul. Bytkowska 1B na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 ustawy Pzp.
Wymieniony wykonawca nie załączył do oferty atestu na stoliki i krzesła szkole oraz
atestu wytrzymałościowego na stół konferencyjny. Wykonawca został wezwany na
podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp do uzupełnienia w/w dokumentów. W
wyznaczonym terminie żądane atesty nie zostały dostarczone, co powoduje
niemożliwość potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Nie
dostarczenie atestów powoduje również konieczność odrzucenia oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
4. Podpisanie umów z wybranymi wykonawcami nastąpi zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 1
ustawy Pzp.

