ZP-2380-376,446-87,109/17/1555/2018

Katowice, 04.06.2018 r.
egz. poj.
wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W oparciu o art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zespół Zamówień Publicznych KWP
w Katowicach zawiadamia, że dla zadania nr 1, nr 4, nr 5 i nr 6 rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na „Zakup części do pojazdów służbowych wykorzystywanych w garnizonie śląskim
Policji”, w wyniku którego wybrano:
dla zadań nr 1, nr 4 i nr 5 ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Armapol Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 190
81-571 Gdynia

dla zadania nr 6 ofertę złożoną przez Wykonawcę:

INTER CARS S.A.
ul. Powsińska 64
02-903 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsze ważne oferty wg kryteriów określonych w SIWZ.
1. Do niniejszego postępowania dla zadań nr 1, 4 ,5 i 6 wpłynęły ogółem 4 oferty (streszczenie złożonych ofert) –
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.
2. Ocena złożonych ofert – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.
3. W postępowaniu odrzucono oferty.
3.1 Mirosław Wróbel Sp. z o.o., ul. Graniczna 4A, 54-610 Wrocław dla zadania nr 4. Powód odrzucenia: Zgodnie
z uzasadnieniem zawartym w piśmie z dn. 17.01.2018 r. l.dz. ZP-2380-376,446-87,109/17/192/2018
3.2 JADAR AUTO Dariusz Seif Sp. J.,ul. 3-go Maja 157, 41-500 Chorzów dla zadań nr 1, 5 i 6 Powód
odrzucenia:Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w piśmie z dn. 17.04.2018 r. l.dz. ZP-2380-376,44687,109/17/1128/2018
3.3 JADAR AUTO Dariusz Seif Sp. J.,ul. 3-go Maja 157, 41-500 Chorzów dla zadania nr 4 Powód odrzucenia:
Wykonawca dla zadania nr 4 nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na przedłużenie okresu
ważności wadium, który po wcześniejszym przedłużeniu upłynął 11.05.2018 r. pomimo że Zamawiający pismem z dn.
25.04.2018 r. l.dz. ZP-2380-376,446-87,109/17/1128/2018 poinformował Wykonawców o możliwości samodzielnego
przedłużenia terminu związania ofertę i wadium. Wobec powyższego Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy dla
zadania nr 4 na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a i 7b ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie
wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu związania ofertą; wadium nie zostało wniesione
lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium”.
4. Z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego mogą zostać zawarte po upływie terminów określonych
w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
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