Poznań, dnia 24 lutego 2014r.
ET.2.212.14.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) informuję, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :
Dostawa 15 500 sztuk koców termicznych dla uczestników imprez biegowych
organizowanych przez POSiR, do realizacji zamówienia, wybrano ofertę nr 5 złożoną
przez Wykonawcę Poznańskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o., z siedzibą
przy ul. Przemysłowej 15/17, 61-579 Poznań, w świetle przyjętego w niniejszym
postępowaniu kryterium oceny oferta otrzymała 100,00 punktów.
W postępowaniu złożono łącznie 5 ofert :
Oferta nr 2 - złożona przez Wykonawcę „REWA” Wiesław Rewers, z siedzibą przy ul.
Kolumba 5, 70-035 Szczecin – Wykonawca został wykluczony z postępowania, na
podstawie art. 24 ust 2 pkt 4; „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”. W
niniejszym postępowaniu Zamawiający żądał na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 złożenia
wraz z ofertą wzoru koca jako załącznik potwierdzający spełnienie warunku udziału w
postępowaniu. Oferta Wykonawcy Firmy „REWA” nie zawierała takiego załącznika.
Zamawiający pismem z dnia 17.02.2014r. wzywał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o
wzór koca, jednak w wyznaczonym terminie Wykonawca nie dokonał uzupełnienia oferty.
Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania
uznaje się za odrzuconą.
Oferta nr 3 – złożona przez Wykonawcę MEDIA CHECK POINT sp z o.o. z siedzibą ul.
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Paryskiej 31/1, 03-945 Warszawa - Wykonawca został wykluczony z postępowania, na
podstawie art. 24 ust 2 pkt 4; „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”. Komisja
Przetargowa podczas badania i oceny ofert dokonała pomiaru grubości dołączonego do
oferty koca specjalistycznym sprzętem, stwierdzając, iż koc nie potwierdza spełniania
warunków udziału w postępowaniu – wymagana grubość koca 26 mikronów, zmierzona
grubość złożonego wraz z ofertą koca nie przekracza 11 mikronów. Zamawiający pismem
z dnia 17.02.2014r. wzywał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o wzór koca
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w wyznaczonym terminie
Wykonawca nie dokonał uzupełnienia oferty. Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 4 ofertę
wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Oferta nr 4 – złożona przez Wykonawcę Olsztyńskie Centrum Turystyki „Zielona Grusza”
Rafał Sieradzki, z siedzibą przy ul. Zamkowej 12, 42-256 Olsztyn - Wykonawca został
wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4; „z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia
warunków udziału w postępowaniu”. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żądał na
podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 złożenia wraz z ofertą wzoru koca, jako załącznik
potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy Firmy
„Zielona Grusza” nie zawierała takiego załącznika. Zamawiający pismem z dnia
17.02.2014r. wzywał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o wzór koca potwierdzający
spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w wyznaczonym terminie Wykonawca
dokonał uzupełnienia oferty. W trakcie badania i oceny ofert Komisja Przetargowa po
wykonaniu specjalistycznym sprzętem pomiaru grubości dosłanego koc stwierdziła, iż koc
nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu – wymagana grubość koca
26 mikronów, zmierzona grubość dosłanego koca nie przekracza 10 mikronów. Zgodnie z
dyspozycją art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za
odrzuconą.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę NEOMED Barbara Stańczyk z siedzibą ul. Kajki
18, 05-501 Piaseczno. Wykonawca został wykluczony z postępowania, na podstawie art.
24 ust 2 pkt 4; „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców,
którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”. Komisja Przetargowa
podczas badania i oceny ofert dokonała pomiaru grubości dołączonego do oferty koca
specjalistycznym sprzętem, stwierdzając, iż koc nie potwierdza spełniania warunków
udziału w postępowaniu – wymagana grubość koca 26 mikronów, zmierzona grubość
dosłanego koca nie przekracza 10 mikronów. Zamawiający pismem z dnia 17.02.2014r.
wzywał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o wzór koca potwierdzający spełnienie
warunku udziału w postępowaniu, w wyznaczonym terminie Wykonawca

nie dokonał

uzupełnienia oferty, złożył jedynie wyjaśnienie, iż przesłana wraz z ofertą próbka koca
według Jego najlepszej wiedzy i deklaracji producenta spełnia warunek udziału w
postępowaniu. Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego z
postępowania uznaje się za odrzuconą.
Jednocześnie informuję, iż umowa w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia zostanie
zawarta z zachowaniem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy.
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