Egz. nr 1
Wrocław, dnia 28.06.2019 r.

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
tel. 261 658 222, 261 658 110; fax. 261 568 425

Numer ewidencyjny: 566/2019/WEW
Numer sprawy: DZP.263.30.2019.BM
strona www
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I i III i unieważnieniu
w cz. II postępowania pt.:
ZAKUP SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DO LABORATORIÓW
NR SPRAWY WNP/399/PN/2019
1. Zamawiający:
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, faks: 261-658 425.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty :
CZĘŚĆ I
- numer najkorzystniejszej oferty:
3
- cena
12.245,76 zł brutto
- termin dostawy:
30 dni
- ekologia
– TAK (gwarancja odbioru zużytych
materiałów plastikowych/papierowych celem recyklingu)
- Wykonawca:
MULTICHEM
ul. Kleczkowska 52
50-227 Wrocław,
Uzasadnienie: Oferta jest ważna, odpowiada treści siwz, uzyskała najwyższą liczbę
punktów w ocenie, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert, zgodnie z przyjętymi
w siwz kryteriami. Oferta jest jedyna, jaka wpłynęła w postępowaniu w tej części
.

Projekt pn. „Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane z ekranem
akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania” realizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, numer umowy POiR.04.01.01-00-0001/17 z dnia 19.06.2018r.”

3. Streszczenie i ocenę punktową ofert przedstawia poniższa tabela:
Nr
oferty

KRYTERIUM
Nazwa i adres wykonawcy

RAZEM
Cena

Termin

Ekologia

60,00

10,00

30,00

3 MULTICHEM

ul. Kleczkowska 52 50-227
Wrocław
tel. 71/ 372 60 60
biuro@multichem.wroc.pl

100,00

CZĘŚĆ III
- numer najkorzystniejszej oferty:
2
- cena
29.901,30 zł brutto
- termin dostawy:
60 dni
- ekologia
– TAK (regulacja ilości zużytego
rozpuszczalnika wraz z możliwością zawracania do ponownego użycia
niewykorzystanego rozpuszczalnika)
- gwarancja
- 12 m-cy
- Wykonawca:
3D – nano
ul. Lipowa 3
30-702 Kraków
Uzasadnienie: Oferta jest ważna, odpowiada treści siwz, uzyskała najwyższą liczbę
punktów w ocenie, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert, zgodnie z przyjętymi
w siwz kryteriami. Oferta jest jedyna, jaka wpłynęła w postępowaniu w tej części
3. Streszczenie i ocenę punktową ofert przedstawia poniższa tabela:
Nr
oferty

KRYTERIUM
Nazwa i adres wykonawcy

RAZEM
Cena

Termin

Gwarancja

Ekologia

60,00

10,00

20,00

10,00

2 3D – nano

ul. Lipowa 3 30-702 Kraków
tel. 12 346 10 56
info@3d.nano.pl

100,00

Projekt pn. „Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane z ekranem
akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania” realizowany w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, numer umowy POiR.04.01.01-00-0001/17 z dnia 19.06.2018r.”

4. W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy.
5. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II
Postepowanie w części II podlega unieważnieniu z powodu braku ofert – w postepowaniu
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa: art. 93 ust. 1 pkt. 1
ustawy Pzp.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI Ustawy Pzp.

SEKRETARZ
KOMISJI PRZETARGOWEJ
/…/
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