
OGŁOSZENIE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póz.zm) - dalej Pzp, Instytut Nawozów Sztucznych - Zamawiający, 
zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa niklu - nikiel katoda w 
ilości 10 ton dla Instytutu Nawozów Sztucznych”, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego,  
Nr sprawy INS/NO-26/09, za najkorzystniejszą ofertę wybrano: 
 
„ThyssenKrupp Energostal” S.A., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 
 
Uzasadnienie wyboru: Wyłoniony Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Oferta Wykonawcy oceniona przez Zamawiającego w oparciu  o kryterium: cena - 100%, uzyskała 
maksymalną liczbę 100 punktów. Treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega wykluczeniu ani 
odrzuceniu.  
Kwota przedstawiona przez Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma zamiar 
przeznaczyć na realizację zamówienia. 
 
Podsumowanie wyboru. W postępowaniu złożono dwie oferty: 
1. „STANCHEM” Sp. Jawna Przedsiębiorstwo Chemiczne, D. Krawczyk i Z. Mączka, 

ul. Olszewskiego 12, 20-481 Lublin 
2. „ThyssenKrupp Energostal” S.A., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń 
 
Wykonawca wykluczony: 
„STANCHEM” Sp. Jawna Przedsiębiorstwo Chemiczne, D. Krawczyk i Z. Mączka 
W trakcie toczącego się postępowania przetargowego Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2, pismem  
z dnia 06.08.2009 r., wezwał Wykonawcę do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Dnia 11.08.2009 r., wpłynęło oświadczenie Wykonawcy „STANCHEM” Sp. Jawna, o nie wyrażeniu zgody 
na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu. 
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp. 
 
Mając na względzie powyższe rozstrzygnięto jak na wstępie. 
 
Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  poz.1655 ze 
zm.) - dział VI „Środki ochrony prawnej”.  
 
Otrzymują: uczestnicy postępowania.  
 
Puławy, 14.08.2009 r. 
 
 
 
 
 
 

 


