
 
 

OGŁOSZENIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I, II 

 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r.  
Nr 223 poz.1655 z późn.zm.) Zamawiający - Instytut Nawozów Sztucznych zawiadamia, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa aparatury laboratoryjnej, zrealizowanym w trybie przetargu 

nieograniczonego, Nr sprawy INS/NO-57/2010, w niżej podanych częściach zamówienia za najkorzystniejszą 
wybrano ofertę Wykonawcy: 
 

CZĘŚĆ III, IV – „MEDSON” S.C., ul. Średzka 15, 62-021 Paczkowo 

CZĘŚĆ I, II – UNIEWAŻNIONO POSTEPOWANIE 

 
Uzasadnienie wyboru. Wyłoniony Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta Wykonawcy oceniana przez Zamawiającego  
w oparciu o kryterium: cena 90%, gwarancja 10% uzyskała najwyższą liczbę 93,33 punktów. Treść oferty 
jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu. Cena przedstawiona przez 
Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.  
 
Podsumowanie wyboru. W postępowaniu złożono 2 oferty: 
1. „MEDSON” S.C., ul. Średzka 15, 62-021 Paczkowo 
2. „ZACH METALCHEM” Sp. z o.o., ul. Chorzowska 44 C, 44-100 Gliwice 
 
Porównanie oceny złożonych ofert:  
Część III  
1. „MEDSON” S.C.  – Ogółem 93,33 pkt. Cena – 90,00 pkt. Gwarancja –   3,33 pkt. 
2. „ZACH METALCHEM” Sp. z o.o.  – Ogółem 47,51 pkt. Cena – 37,51 pkt. Gwarancja – 10,00 pkt.

  
Część IV  
1. „MEDSON” S.C. – Ogółem 93,33 pkt. Cena – 90,00 pkt. Gwarancja –   3,33 pkt. 
2. „ZACH METALCHEM” Sp. z o.o.  – Ogółem 37,80 pkt.  Cena – 27,80 pkt. Gwarancja – 10,00 pkt. 
 
Unieważnienie postępowania w części I, II 
Uzasadnienie faktyczne: na w/w części zamówienia nie złożono żadnej oferty.  
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.: na w/w część zamówienia nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 
Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) Zamawiający informuje, że umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte w 
terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Środki ochrony prawnej. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  poz.1655 z późn.zm.) dział VI „Środki ochrony 
prawnej”.  

 
Otrzymują uczestnicy postępowania. 
 
Puławy, 21.09.2010 r. 


