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egz. pojedynczy

Wykonawcy - zgodnie z rozdzielnikiem
umieszczono na stronie internetowej zamawiającego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
zawiadamia, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa
płytek 96 dołkowych, odczynników chemicznych oraz zestawów do wykrywania substancji wybuchowych”, 
w wyniku którego:

   1.      Dla zadania nr 1- "Płytki 96 dołkowe bez krawędzi łatwych do łamania 8 dołków"

 wybrano ofertę 001 złożoną przez: AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.j. ul. Zabłocka 10, 03-194
Warszawa

uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy jest ofertą ważną i została uznana za najkorzystniejszą
w  wyniku  przeliczonej  ilości  punktów  w  ramach  kryteriów  wyboru
określonych w SIWZ

2. do niniejszego postępowania złożono trzy oferty

Oferta nr 
…

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena oferty zł brutto

60 %
Okres wydłużonej-zwiększonej

gwarancja 40 %

001 AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.j. ul. 
Zabłocka 10, 03-194 Warszawa 

4 526,40 z  brutto ł brutto 0 miesi cyęcy

002
CAROLINA Biosystems s.r.o Klikata 206, 252 25 
Orech Czechy, Drnovska 1112/60, 161 00 Praha 6 
Czechy 

7 626,00 z  brutto ł brutto  0 miesi cy ęcy

003 CytoGen-Polska Sp. z o.o., ul. S. Kuropatwi skiej ńskiej 
2, 95-100 Zgierz 

3 936,00 z  brutto ł brutto  0 miesi cy ęcy

3. streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr
…

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena oferty

zł brutto
60 %

Ilość
pkt

Okres
wydłużonej-
zwiększonej
gwarancja 

40 %

Ilość
pkt

Suma
pkt

001
AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.j. ul.

Zabłocka 10, 03-194 Warszawa 
4 526,40 zł

brutto 
60,00
pkt

0 miesięcy
0,00
pkt

60,00
pkt

002
CAROLINA Biosystems s.r.o Klikata 206, 252 25 Orech

Czechy, Drnovska 1112/60, 161 00 Praha 6 Czechy 
7 626,00 zł

brutto 
35,61
pkt

0 miesięcy 0 pkt
35,61
pkt

003
CytoGen-Polska Sp. z o.o., ul. S. Kuropatwińskiej 2, 95-

100 Zgierz 
----- ----- ----- ----- -----

4. Zgodnie z art. 93 ust 3 Pzp Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach zawiadamia, że unieważniono 
postępowanie:

- dla zadań nr 2- Odczynniki chemiczne i nr 3 – Zestaw do wykrywania substancji wybuchowych zostało unieważnione 
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1  "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, (...)"

Uzasadnienie prawne i faktyczne:  W dniu 01.10.2018r. o godz. 10:00 minął termin składania ofert do ww. 
postępowania. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta zadań 2 i 3. Zamawiający unieważnia postępowanie 
na ww zadania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  „...nie złożono żadnej oferty”. 

5. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa w przedmiotowym postępowaniu
może zostać zawarta w terminie po 5 dniach od dnia przekazania niniejszej informacji

Wyk. w 1 egz. JK
Egz. nr 1 - a/a,  zamieszczono na stronie BIP KWP w Katowicach
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