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INFORMACJA nr 3 O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.
907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811 i 915), Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o wyborze ofert
najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu
komputerowego:
Zadanie 3
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Arris Komputer Tomasz Stolarek, ul. Polna 21, 24-100
Puławy. Cena brutto – 45.405,44 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena
Dane Wykonawców, którzy składali oferty:
- Arris Komputer Tomasz Stolarek, ul. Polna 21, 24-100 Puławy. Cena brutto – 45.405,44 zł.
- P.U.S. Lemax Marek Maliński, ul. Lubelska 2a, 24-100 Puławy. Cena brutto – 47.597,43 zł.
- Koliber ECS s. c. M. i Z. Libort, ul. Polna 4, 24-100 Puławy. Cena brutto – 49.016,79 zł.
Liczba wykluczonych Wykonawców: 1
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza
z postępowania Wykonawcę - Koliber ECS s. c. M. i Z. Libort. Wykonawca ten nie wykazał
spełniania warunku udziału w postępowaniu, tj. nie przedstawił dokumentów
potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca
ofertę Wykonawcę - Koliber ECS s. c. M. i Z. Libort. Oferta został złożona przez Wykonawcę
wykluczonego z udziału w postępowaniu.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa nie może być zawarta przed
upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do
sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) odrzucenia oferty wykonawcy.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą
elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013r. poz.
907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811 i 915).
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