
 

 

Warszawa, dnia 21.12.2015 r. 

 

Do: 

Wykonawców biorących udział  

w niżej wskazanym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia 

publicznego  

 

Informacja o wyniku postępowania dla części nr 3 i 4 

 

Zamawiający LUX MED Tabita Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 43, 

działając na podstawie art. 92 ust.  1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2013 r., 

poz. 907 z późn. zm. – dalej zwana ustawą) zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu audio, wyposażenia do pokoju ergo, 

mebli biurowych, mebli do pokoju ergo, postępowanie nr 7/PZP/2015. 

 

Część nr 3 – unieważnienie postępowania  

 

Zamawiający informuje, że w części nr 3 postępowanie zostało unieważnione na podstawie 

art. 93 ust. 1 pkt 1 ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

W części nr 3 została złożona oferta przez:  

 

Tronus Polska Sp. z o.o. 

ul. Ordona 2A 

01-237 Warszawa 

z ceną oferty brutto 307,50 zł oraz okresem gwarancji: 24 miesiące, ale oferta nie podlegała 

ocenie, ponieważ została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, który stanowi,  

że „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.” oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.  

 

Uzasadnienie:  

Wykonawca został wezwany pismem z dnia 16.12.2015 r. do złożenia wyjaśnień i do złożenia 

dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny - w terminie  

do dnia 21.12.2015 r. do godz. 13:00. W tym terminie Wykonawca nie złożył wyjaśnień  



 

 

i dowodów, dlatego jego oferta została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.  

Ponadto Wykonawca nie załączył do oferty wymaganych w SIWZ kart katalogowych 

potwierdzających parametry oferowanego przedmiotu przetargu, dlatego pismem z dnia 

16.12.2015 r. został wezwany do ich uzupełnienia w terminie do dnia 21.12.2015 r.  

do godz. 13:00. Wykonawca nie uzupełnił kart w wymaganym terminie, dlatego jego oferta 

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

 

 

Część nr 4 

 

Zamawiający informuje, że w części nr 4 została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona 

przez:  

 

PPHU „Meb-Lad” Przemysław Górny 

ul. Bodycha 97 

05-820 Piastów Reguły 

z ceną oferty brutto 2.583,00 zł oraz okresem gwarancji: 24 miesiące, która uzyskała 

łącznie 100 pkt. za następujące kryteria oceny ofert:  

1) cena  - 95% - 95 pkt. 

2) okres gwarancji jakości – 5 % - 5 pkt.   

 

W tej części złożyły ofertę również:  

 

Koma R. Kozakiewicz Sp.j.  

ul. Chorzowska 3 lok. 3 

26-600 Radom 

z ceną oferty brutto 3.999,99 zł oraz okresem gwarancji: 24 miesiące, która uzyskała łącznie 

66,35 pkt. za następujące kryteria oceny ofert:  

1) cena  - 95% - 61,35  pkt. 

2) okres gwarancji jakości – 5 % - 5 pkt.   

 

oraz  

 

Tronus Polska Sp. z o.o. 

ul. Ordona 2A 

01-237 Warszawa 

z ceną oferty brutto 10.521,42 zł oraz okresem gwarancji: 24 miesiące, która nie była 

oceniana ponieważ została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

 

Uzasadnienie:  

Wykonawca nie załączył do oferty wymaganych w SIWZ kart katalogowych 

potwierdzających parametry oferowanego przedmiotu przetargu, dlatego pismem z dnia 

16.12.2015 r. został wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 21.12.2015 r. do godz. 13:00. 

Wykonawca nie uzupełnił kart katalogowych w wymaganym terminie, dlatego jego oferta 



 

 

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

 

Umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta z zachowaniem 

terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy.  
 


