Warszawa, dnia 24 listopada 2010 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu
i dostawie materiałów promocyjnych – II części, nr sprawy 83/ZP/10,
część I – Plakieta PKW Afganistan
 wybór oferty firmy w części I:
Jacek RoŜański, „AGENCJA C4” JACEK ROśAŃSKI, Al. Jana Pawła II 61 lok. 217, 01-031
Warszawa, cena: 9.150,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100) jako
najkorzystniejszej.
Uzasadnienie:
W dniu 24 listopada 2010 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (nr wch. 19981/DA)
o odmowie przez Pana Krzysztofa Bogdana Smus zawarcia umowy dotyczącej części I ww.
postępowania (w załączeniu).
Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, jeŜeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownego badania i oceny.
Mając na uwadze powyŜsze, oferta Wykonawcy: Jacek RoŜański, „AGENCJA C4” JACEK
ROśAŃSKI, Al. Jana Pawła II 61 lok. 217, 01-031 Warszawa, jest ofertą najkorzystniejszą w części I.
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy,
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu jedynym
kryterium oceny ofert była cena.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy informuję, Ŝe Zamawiający moŜe zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy,
z uwagi, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy nie
odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy.
Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert
Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
Liczba pkt
oraz adres wykonawcy
w kryterium cena 100 %
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – II części

Razem pkt

Część I – Plakieta PKW Afganistan
1

Jacek RoŜański
„AGENCJA C4” JACEK ROśAŃSKI
Al. Jana Pawła II 61 lok. 217
01-031 Warszawa

100,00 %

100,00

Nr sprawy: 83/ZP/10
Część I – Plakieta PKW Afganistan

