
 

OGŁOSZENIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 

(Informacja dot. uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego) 

  
 

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) w związku z toczącym się postępowaniem 
przetargowym Dostawa i montaż automatycznych, dwuskrzydłowych drzwi przesuwowych – szt. 2, 
Numer sprawy INS/NO-39/2010, Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych informuje, iż w dniu  
3 września 2010 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo od Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana za najkorzystniejszą - firmy „A plus A” Aluminium plus Automatyka Tomasz Mrozek,  
ul. Łączyny 2/52, 02-820 Warszawa, z którego treści wynika iż, Wykonawca rezygnuje z realizacji 
przedmiotu umowy z dnia 18 sierpnia 2010 r., nr INS/NO-39/2010, w sprawie przedmiotowego 
zamówienia publicznego.  
W związku z zaistnieniem powyższych okoliczności zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówieo 
publicznych Zamawiający informuje, że wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
następną w kolejności po ofercie Wykonawcy, który uchylił się od zawarcia umowy, bez 
przeprowadzania jej ponownego badania i oceny, tj. ofertę Wykonawcy: 
 

„DORMA Polska” Sp. z o.o., ul. Warszawska 72, 05-520 Konstancin-Jeziorna 
 

Podsumowanie wyboru. W  postępowaniu złożono 2 oferty:  

1. „DORMA Polska” Sp. z o.o., ul. Warszawska 72, 05-520 Konstancin-Jeziorna  

2. „A plus A” Aluminium plus Automatyka Tomasz Mrozek, ul. Łączyny 2/52, 02-820 Warszawa 

 

Porównanie oceny złożonych ofert: 

1. „A plus A” Aluminium plus Automatyka Tomasz Mrozek – 100 pkt. 
2. „DORMA Polska” Sp. z o.o. – 81,23 pkt. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin związania ofertą w przedmiotowego postępowaniu 
nie został przekroczony. 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) w związku z art. 94 ust. 1 pkt. 2) Zamawiający informuje, że umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może byd zawarta w terminie 5 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 zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.  
Nr 223,  poz.1655 z późn. zm.) dział VI „Środki ochrony prawnej”.  

Otrzymują uczestnicy postępowania. 
 
Puławy, 06.09.2010 r. 

 

 


