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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

07 - 410 Ostrołęka, ul. Rolna 27, tel, 0297602280/81, fax 029 760 22 85,
www.dps-ostroleka.pl, e-mail: dps@dps-ostroleka.pl.sekretariat@dps-ostroleka.pl

Ostrołęka, dn.27.06.201r.

DPS-ZP/230/Grupa 337,392,398/ 12
przetarg nieograniczony na dostawy
artykułów chemicznych w 2012/2013r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę: artykułów chemicznych : w grupie
398. Środki czyszczące i polerujące, w części: chemia gospodarcza
BZP Nr ogłoszenia 187618-2012; data zamieszczenia 05.06.2012r
Otwarcie ofert odbyło się 20 czerwca 20l2r. o godz.10:00

Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce, ul. Rolna 27,uprzejmie informuje, że zgodnie z art.
92 ust.l Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), w wyżej opisanym postępowaniu wpłynęły cztery
oferty.

Oferty złożyły niżej wymienione firmy:
1.Oferta nr 01 Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR

Jerzy Moryto
ul.Wierzbicka 58 m. 1, .26-600 Radom

2. Oferta nr 02"JACK" Spółka Jawna
Kordasz, Rogowski
ul. Ciołkowskiego 2, 15-264 Białystok

3. Oferta nr 08 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SYGMA"
mgr inż. Wojciech Nawłoka
ul. Targowa 41, 07-410 Ostrołęka,

4. Oferta nr10 Agencja Promocyjno-Handlowa "IG-HURT"
mgr inż. Ireneusz Gryglewski
ul. 11 listopada 39, 07-410 Ostrołęka,

Przyjęte w SIWZ kryterim oceny ofert - cena 100%

W wyniku oceny ofert, oferta nr 08 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,~YGMA"
mgr inż. Wojciech Nawłoka, ul. Targowa 41,07-410 Ostrołęka, jest najkorzystniejsza przy
przyjętym kryterium oceny ofert uzyskując 100 punktów.

Pozostałe oferty uzyskały następującą punktację:
Oferta nr 01 83,38pkt
Oferta nr 02 95,22pkt



Oferta nr 10 - uznana za odrzuconą
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3,4 w związku z art.89 ust. lpkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składający ofertę nrl0 został wykluczony z
postępowania a Jego oferta została uznana za odrzuconą. W toku czynności oceny ofert w ofercie
złożonej przez tego Wykonawcę stwierdzono brak wymaganych zgodnie z rozdział IV ust.2 pkt 6 i
7 SIWZ dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.
aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, oraz aktualnego zaświadczenia właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Pismem z dnia 21.06.2012r. Zamawiający wezwał
Wykonawcę do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty. W odpowiedzi Wykonawca przekazał
Zamawiającemu żądane dokumenty, lecz potwierdzają one brak zaległości w podatkach na dzień
22 06.2012r., zaś w przypadku ZUS na dzień 25 06.2012r. Oznacza to, że Zamawiający nie wykazał
braku zaległości w podatkach i należnościach ZUS zgodnie z postanowieniami SIWZ, to jest na
dzień składania ofert.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta
nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,

Dziękujemy za złożenie oferty


