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egz. pojedynczy

Wykonawcy - zgodnie z rozdzielnikiem
umieszczono na stronie internetowej zamawiającego

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZADANIA NR 1

W  oparciu  o  art.  92  ust.  7  oraz  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Komenda  Wojewódzka  Policji
w Katowicach zawiadamia, o unieważnieniu zadania 1 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: „Zakup i dostawa walizek ogólnokryminalistycznych (oględzinowych) i walizek do oględzin zwłok ludzkich na miejscach
zdarzeń przez techników kryminalistyki KMP/KPP Policji garnizonu śląskiego”

Uzasadnienie prawne unieważnienia:
Postępowanie dla zadania  nr  1 unieważniono na podstawie art.  93 ust.  1 pkt 1 ustawy Pzp tj.  nie  złożono żadnej  oferty
niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:
W przedmiotowym postępowaniu dla zadania nr 1 złożono jedną ofertę, która została  odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp tj. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ

Do postępowania złożono dwie oferty wg poniższego zestawienia:
Oferta nr
…

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy

Kryteria Zadanie nr 1 Zadanie nr 2

001 TRANSFARM Sp. z o.o.
ul. Puławska 370
02-819 Warszawa

Cena oferty 
brutto

- 91 118,40 zł brutto

Okres 
gwarancji

- 36 miesięcy

001 STANIMEX Sp. j. S. Staniszewski, M. 
Staniszewski
ul. Małopolska 3
20-724 Lublin

Cena oferty 
brutto

93 539,04 zł brutto 109 617,60 zł brutto

Okres 
gwarancji

36 miesięcy 36 miesięcy

Streszczenie i porównanie złożonych ofert dla zadania nr 1:
Oferta nr
…

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy

Kryteria Zadanie nr 1 Ilość 
pkt

Suma 
pkt

001 TRANSFARM Sp. z o.o.
ul. Puławska 370
02-819 Warszawa

Cena oferty 
brutto

- - -

Okres 
gwarancji

- - -

001 STANIMEX Sp. j. S. Staniszewski, M. 
Staniszewski
ul. Małopolska 3
20-724 Lublin

Cena oferty 
brutto

93 539,04 zł brutto - -

Okres 
gwarancji

36 miesięcy - -

Ponadto Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, że z postępowania nie wykluczono
żadnego Wykonawcy oraz że odrzucono jedna ofertę - Wykonawcy zostali poinformowani o odrzuceniu oddzielnym pismem
w dniu 12.12.2018 r.

Wyk. w 1 egz. BB
Egz. nr 1 - a/a, zamieszczono w BIP KWP w Katowicach, Wykonawcy- przesłano e-mailem i pocztą
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