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SPZOZ . NL . 2016 .317 

Kędzierzyn-Koźle,  25.02.2016 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

 
Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 30.000 euro, tj. z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.             
na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1232, z późn. zm.), pod nazwą: 
 

„Sprzedaż, dostawa i rozładunek materiałów biurowych komputerowych dla SP ZOZ Kędzierzyn Koźle, NL/2016/9/2”. 

1. Szacunkowa wartość zamówienia (netto): 58.886,57zł. 
    Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 72.430,48zł brutto.  
2. Kryteria wyboru: cena 100% 
3. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
4. Złożono następujące oferty: 
 

Lp. dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę data złożenia oferty 
cena 

(brutto) 
uwagi 

1. 

Firma Handlowa „Tonex”  
Sławomir Gołąbek 
ul. Kościelna 7 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 

15.02.2016 75.028,79zł 

oferta odrzucona: 
Wykonawca nie uwzględnił w treści oferty modyfikacji 
formularza ofertowego z dnia 17.02.2016r.  
Ponadto cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie Zamówienia. 

2. 

„ARTIM” sp. z o.o. 
ul. Oleska 121 
45-231 Opole 
 

18.02.0216 68.941,89zł 

oferta odrzucona: 
W poz. 82 tabeli pn. „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia” Wykonawca nie podał nazwy producenta. 
Ponadto Zamawiający nie wymagał opisu oferowanych 
produktów, a jedynie podanie nazwy producenta, a także 
Wykonawca posługuje się nazwą marki własnej, a nie nazwą 
producenta jak wymagał Zamawiający. 

 

3. 

Centrum Artykułów Biurowych „BIURPOL” 
ul. Pułaskiego 25 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 

   

19.02.2016                
godz.07.30 

70.664,37zł 

oferta odrzucona: 
w poz. 44, 52, 55, 56 tabeli pn. „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia” wpisane przez Wykonawcę nazwy producenta 
są nie pełne i nie pozwalają na dokładne zidentyfikowanie 
zaoferowanego asortymentu. 

 

4. Wybrano ofertę spełniającą wszystkie wymagania i warunki: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Postępowanie unieważniono ponieważ:  

W związku z odrzuceniem wszystkich złożonych ofert - Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. 
 
  

 

Dyrektor SPZOZ  

Marek Staszewski     Katarzyna Strzelecka 

………………………………………….                                     ……..............................……………………………                                        
          podpis Kierownika Zamawiającego                                                                            podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie postępowania  


