Warszawa, 25.11.2010 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy krajowej
do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2011 r.
(nr sprawy 02/11/PRASA/DWiPO/PN)

Mając na uwadze art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity) zawiadamiam o:
I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
na dostawę prasy krajowej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu
obrony narodowej na terenie Polski została wybrana oferta firmy RUCH
S.A. Mazowiecki Region SprzedaŜy z siedzibą w Warszawie i adresem
00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 8/10.
Uzasadnienie
Oferta firmy RUCH S.A. Mazowiecki Region SprzedaŜy została uznana za najkorzystniejszą
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w kryterium „cena całkowita 100%” otrzymała
100 pkt. „Cena całkowita 100%” była jedynym kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w związku z tym łączna ilość punktów przyznanych Wykonawcy
wynosi 100.
Punktacja przyznana złoŜonym ofertom
Nazwa (firma)

Siedziba i adres
Wykonawcy

Liczba punktów

RUCH S.A.
Mazowiecki Region SprzedaŜy

00-728 Warszawa,
ul. Kierbedzia 8/10

100 pkt

II. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: nie wykluczono nikogo z udziału
w postępowaniu.
III. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie odrzucono Ŝadnej oferty.
IV. Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta:
umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a moŜe być zawarta przed upływem terminów, określonych w
art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
Od powyŜszego przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity).
Zgodnie z art. 92 ust. 2 Zamawiający zamieścił ww. informacje na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
DYREKTOR

/płk Jerzy GUTOWSKI/
.

