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ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprawy:
CRZP/IPOlEN19118. Nazwa zadaniat Dostawa zestawu do destylacji cienkowarstwowej.

1. Dzialalqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zam6wieri publicznych zamawiajqcy
informuje, 2e w prowadzonym postgpowaniu wybrano do realizaqi zam6wienia
n aj ko rzystn iej szq ofedg zlo2onq przez wyko n awcq :

DONSERV Wojciech Kaca, O2-4glWarszawa, ul. Michala Spisaka 31

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana zostala zgodnie z art. 91ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie
kryteri6w oceny ofert okre6lonych Specyfikacji istotny.ch warunk6w zam6wienia. Oferta
otrzymala nalwy2szq liczbg punktow tj. 100 zgodnie ze wzotami opisanymi w Specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia.

W prowadzonym postgpowaniu zlozono nastgpujqce oferty

Lp.: 1.

Nazwa wykonawcy: DONSERV Wojciech Kaca

Adres wykonawcy: 02-495 Warszawa, ul. Michala Spisaka 31

Cena oferty brutto: 143 900,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 80

Liczba pkt. w kryterium termin: 20

N-qczna punktacja: 100

2. Dzialalqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zam6wieri publicznych zamawilqcy
informuje, ze w prowadzonym postgpowaniu nie zostali wykluczeni 2adni wykonawcy.

3. Dzialai4c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zam6wieh publicznych zamawiajqcy'
informuje, ze w prowadzonym postgpowaniu nie zostaly odrzucone 2adne oferty.
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4. Podpisanie umowy mo2liwe bgdzie po dopelnieniu wszelkich formalnoSci. Miejsce i termin
podpisania umowy zostanq uzgodnione -z wylonionym wykonawcq., w zakresie
poszczeg6lnych zada6.

Srodki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiajqcego, wykonawcy przyslugujq Srodki ochrony prawnej
(Odwolanie, Skarga do Sqdu) wobec czynno6ci:

1) wykluczenia wykonawcy z postqpowania o udzielenie zam6wienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

3) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostalych przypadkach odwolanie nie przysluguje.

Wykonawca moze r6wniez w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa6
zamawilqcego o:

1) niezgodnej z przepisami ,.1.*y czynnoSci podjetej przez zamawiajqcego w
niniejszym postgpowaniu, lub' 

.

2) zaniechaniu czynno6ci, do ktorej zamawilqcy jest zobowiqzany na podstawie
ustawy,

na kt6re nie przysluguje w niniejszym postgpowaniu odwolanie.

Termin wniesienia odwolania / przeislania wymienionej powyzej informacji. 5 dni od dnia
przeslania niniejszego pisma przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej (faks lub
poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przeslania niniejszego pisma, jezeli zostalo ono
przeslane w inny sposob.

Informacje dotyczqce Srodkow
warunk6w zam6wienia oraz w

ochrony prawnej znajdujq sig w Specyfikacji istotnych
Dziale Vl Prawa zam6wieri publicznych ,,Srodki ochrony

Marek t-abanowski
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