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Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofeĄ
(doĘczy części piątej zamówienia)

lJrząd Statystyczny w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin działając na podstawie

przepisów art.9ż ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zamówięń publicznych (tj.Dz.

IJ. z żOI3 r. poz.9O7 z późn, zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty części piątej

zamówienia - dostawą mebli biurowch - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczrrego Pn.

,,Modernizacja pomieszczeń (}rzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068

Lublin, na potrzeby stvvorzenia Informatorium wraz z modernizacjq sieci LAN w ramach Zadania 3

(SIS|) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System InformacYjny

Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2): Budowa dwujęzycznego (z komunikacjq w języku polskim

i angielskim) systemu informacji skierowujqcej do systemów informacyjnych staĘsĘki i sYstemów

resortowch - dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administrącji publicznej

poprzez portal informacyjny GUS. Budowa ]6 regionalnych ośrodków informacji, z wYPosażeniem

minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu".

Wpostępowanilprzetargowym wpłynęły dwie ofeĄ. Obie zalvierały ceny wyższe od kwotY, jaką

|Jrząd zamięrzał przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, tj. 50 000,00 ń brutto. W trakcie

dalszych cąrnności Komisja przetargowa ustaliła, że oferly obu Wykonawców zawieraĘ błędY

formalne, które wymagaĘ uzupełnienia dokumentów w trybie art.26 ust. 3 ustawy. Obaj WYkonawcY

w wyznaczonym terminie uzupełnili dokumenĘ, dzięki częmu Zamawiający otrzYmŃ dwie oferĘ,

które nie podlegĄ odrzuceniu.

Zgodnie z b,ryteriami zawarĘmi w specyfikacji istotnych warunków zamówieńa ZamawiającY

powinien wybrać Wykonawcę, który przedstawił w ofercie nĄńższą cenę, jednak zgodnie ztreŚcią

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta znĄniższą ceną przęwyższa kwotę, którą Zamawiający

zamięrzaprzenlaczyó na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może rwiększyó tę kwotę

do ceny najkorzystniej szej oferty.

W dniu 14 sierpnia ż014 r. na podstawie ań. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
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zwrócił się do Głównego Urzędu StaĘstycznego z prośbą

o zwiększenie kwoĘ przęznaczonej na sfinansowanie wlw zamowienia o kwotę stanowiącą różmicę

pomiędzy kwotą, jaką Zamawiający zamierzŃ przeznacryć na sfinalizowanie zamówienia a ofertą z

najńższą ceną. W odpowiedzi, pismem z dńa 19 sierpnia 2014 r. Główny TJnąd StaĘstyczny

dokonał zlńany planu finansowego nviększĄąc w/w kwotę.

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówięń publicznych (tekst jednolity Dz. IJ . z 2010 r. Nr 1 13,

poz. 759) Urząd StatysĘczny w Lublinie, biorąc pod uwagę powyzsze ustalenia, zawiadamia

o wyborze najkorzystniejszej oferĘ części piątej zamówienia - dostawa mebli biurowych złożonej

w trybie przetargl nieograniczonego.

Zamawiający oceniał oferty według następującego wzoru:

"-ffi*l00pkt
gdzie: P - wartość oferĘ wyrażona w punktach, Cmin - najńższa całkowita cena brutto wykonania

zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert danej części zamówienia, CoferĘ, całkowita cena

brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej spośród wszystkich ocenianych ofert danej części

zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę cenową (oferta nr 2) ńoĘł Wykonawca ,,Kreo SĘl Linda Mazur, ul.

Ilanasiewicza ż2, 35-103 Rzeszów". Oferta ta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania

Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 2I lipca 2014 r. oraz

zgodnie zprzyjętym krlerium oceny ofeit (cena brutto I00%) zawięra nĄniższą cenę brutto spośród

pozostaĘch ofert niepodlegających odrzuceniu, tj. 58 548,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset

cńęrdzięści osiem zł00ll00). Oferia talzyskńanĄwyższą ilość punktów - 100 pkt.

Nazwa, siędziba i adres drugiego Wykonawcy, który ńozył ofertę, cena brutto oferĘ oraz punktacja

przyznana ofercie,

Jednocześnie Urząd StaĘstyczny w Lublinie informuje, że umowa w sprawie zamówięnia

publiczrrego zostanie za:warta zgodnie z art.94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowieńpublicznych.
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Nr ofeĄ Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto oferry Punktacja

1 Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A,01-237 Warszawa 84 861,39 z 68,99
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