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Wykonawcy którzy

złoĘli oferty
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ZAWIADOMIENIE O \ilYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ORAZ O
ODRZUCENIU OFERT

Dot. Postępowania o udzielenię zamówięnia publicznego w trybie przetatgunieograniczonego
na laboratoryjne usługibadawcze sprawa nt 1l20I6lFPMWp

Dzińając na podstawie art. 92 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 t. poz, 2164, z poźn. zmianami, zwanej dalej Pzp,
Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji

zamówienia oferty złożone przez wykonawców:

Oferta na częsć nr 7 złożonaprzeT

Polcargo International sp. z o.o., ut. H. Pobożnego 5, 70-900 Szczecin
Oferta na częścnr 2 złożona przez:

J.S. Hamilton International §p. z o.o., ul. Chwaszcryńska 180, 81-571 Gdynia

Uzasadnienie wyboru:
Podstawą prawną wyboru jest art. 91 ust.

I Pzp. Wybrane oferty na częśćnr

1

i

częścnr 2

zamówienia prezentowały najniższe ceny łącznie brutto spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu, w oparciu o kryterium ocęny ofęrt zastosowane w prowadzonym postępowaniu,
jedynym kryterium jest cena brutto oferty łącznie. Wykonawcy,którzy złożyliwybrane oferty
nie podlegali wykluczeniu z postepowania. Oferty wpłynęły do zamawiającego w
wznaczonym terminie, zostńy spotządzone zgodnie zPzp oraz wmaganiami zawartymt w
SIWZ. Kwoty ofert nie przebaczają kwot, jakie Zamawiający zamierza przęznaazyc na
sfi nansowanie zamówienia.
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RaŃing ofert niepodlegających odrzuceniu na częśćnr
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Polcargo International sp. z o.o., ul. H.
Pobożnego 5, 70-900 Szczecin
J.S. Hamilton Poland sp. z o.o., ul,
Chwaszczyńska 1 80, 8 1 -57 1 Gdynia

IGLHZ PAN,

ul.

Postępu

36a,
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4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Zamawiający informuje, żę w
prowadzonym postępowaniu odrzucono oferty Wykonawców:

- Eurofins Polska §p. z o.o., al. Wojska Polskiego 90a, 82-200 Malbork. Stan fakt}rczn}r:
wykonawca nie złożyłwypełnionego formularza ofertowego. Stan prawny: oferta została
odrzucona na podstawie art. 89 ust. I Pzp.

AGROLAB polska sp. z o.o., ul. Balonna 1,08-530 Dęblin, Stan fakĘrczn}r: wykonawca
ńożyłofertę zarówno na częścnr 1 i na częścnr 2 zamówienia, pomimo, że w SIWZ
-

(tozdział II pkt 4.4,4.6) zapisano wytażnie 4.4. (...)Wykonawca może złożyó ofertę na
realizację tylko pierwszej lub tylko drugiej częścizamówienia. Szczegołowy opis części
znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. (...) 4.6. ZamawiĄący dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych.Opis częściprzedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. Jeden
Wykonawca może złoĘćofertę tylko dla jednej z dwóch częściz częściopisanych w
zil,ączniku nr 1 do SIWZ. Ta sama informacja znajdowała się się w ogłoszeniu o zamówieniu
zdnia 10.10.2016 r. (zarrńeszczonym wbzp pod numeręm320318-2016) orazw ogłoszeniu o
zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17.10,2016 r. (zamieszazonym w bzp pod numerem
324885-2016), a takżę w pliku zawierającym pytania i odpowiedzi do postepowania,
zamięszczonym na stronie intemetowej zamawiającego: www.polsrrs.pl (pl,tanie nr l4). Stan
pramy: w związku z povlyższym oferta wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt2Pzp (,,Zamawiajqcy odrzuca ofertę, jeżeli: (...) jej treśćnie odpowiada treŚci
spe cyfi kacj
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5. Działając na podstawie art. 92, ust.1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuj e, że w prowadzonym

postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
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Otrzymują:

Eurofins Polska sp. z o.o., al. Wojska
Polskiego 90a, 82-200 Malbork

IGLHZ PAN,

ul.

Postępu

m arc

i

nczupa@etrrofi ns.pl

36a,

sekretariat@ighz.pl

Polcargo International sp. z o.o,, ul. H.
Poboznego 5, 70-900 Szczecin
AGROLAB Polska sp. o.o., ul.
Balonna 1, 08-530 Dęblin
J.S. Hamilton Intemational sp. z o.o.,
Chwaszczyńska 180, 81-571
Gdynia
J.S. Hamilton Poland sp. z o.o., ul.
Chwaszczyńska 1 80, 8 1 -57 1 Gdynia
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