
 

OGŁOSZENIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w CZĘŚCI I  

i UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 

2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych zawiadamia,  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa wagi elektronicznej i pompy 

dozującej, ogłoszonym w Urzędowym Dzienniku UE pod nr 2011/S 203-330181, Nr sprawy INS/NO-

64/2011, zrealizowanym w trybie przetargu nieograniczonego, w niżej podanych częściach zamówienia 

za  najkorzystniejsze wybrano oferty Wykonawców:  

 

CZĘŚĆ I  

„Sartorius Mechatronics Poland” Sp.  z o.o. 

ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn 

 
Uzasadnienie wyboru 

W części I zamówienia wpłynęła jedna oferta firmy „Sartorius Mechatronics Poland” Sp. z o.o. 

Wyłoniony Wykonawca spełnił wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

nie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24 ustawy 

Prawa zamówień publicznych.  

Wykonawca przedstawił ofertę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

Cena przedstawiona przez Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia.  

Oferta Wykonawcy oceniona przez Zamawiającego w oparciu o kryterium cena 80%, okres gwarancji 

20%, uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów.  

 

CZĘŚĆ II – unieważniono postępowanie 
Uzasadnienie faktyczne: W części II zamówienia nie złożono żadnej oferty od Wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu. 

W w/w części zamówienia wpłynęła jedna oferta firmy „ProMinent Dozotechnika” Sp. z o.o., ul. 

Jagiellońska 2 B, 55-095 Mirków k/Wrocławia. 

Dnia 06.12.2011 r., Wykonawca został wezwany do uzupełniania brakujących dokumentów w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do dnia 09.12.2011 r. do godz.  

12: 00, Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów.  

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4) – Wykonawca został wykluczony z postępowania, gdyż nie wykazał 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu. 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta w terminie 10 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 jedn. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 

zm.), dział VI „Środki ochrony prawnej”.  

 

Otrzymują uczestnicy postępowania. 

 

Puławy, 12.12.2011 r. 


