Instytut Zootechniki

Kołuda Wielka, 16.09.2020r.

Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYTSNIEJSZEJ OFERTY
DLA CZĘŚCI NR 6 ZAMOWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr 11/2020 pn. „Dostawa nasion pszenicy
i jęczmienia ozimych, środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych do
Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej”.

Zamawiający informuje, że Wykonawca Rudnikagro Sp. z o. o. z siedzibą
w Szczecinie, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odstąpił od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego dla części nr 6 (tj. dostawa środków ochrony
roślin).
Niniejszym, działając na podstawie art. 24aa ust. 2 oraz art. 94 ust. 3 ustawy z 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późn. zm.), zwanej dalej „uPZP” Zamawiający informuje, że dokonał ponownego wyboru
najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny.

CZĘŚĆ 06 ZAMÓWIENIA
I.

Oferty złożone w postępowaniu dla części nr 06
W postępowaniu oferta została złożona przez 2 Wykonawców:
1. Rudnikagro Sp. z o.o., ul. Pomorska 58, 70-812 Szczecin, cena 34.031,88 zł, termin
wykonania zamówienia – zgodnie z SIWZ, warunki płatności – zgodnie
z SIWZ, termin dostawy – 24 h;
2. P.P.H.U. FITOCHEM Sp. j. Mirosław i Zbigniew Kowalewscy, Trląg 14, 88-160
Janikowo, cena: 36.006,66 zł, termin wykonania zamówienia – zgodnie z SIWZ,
warunki płatności – zgodnie z SIWZ, termin dostawy – 24 h.

II.

Wykonawcy wykluczeni z udziału w postępowaniu.
W postępowaniu dla części 06 zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

III.

Oferty odrzucone.
W postępowaniu dla części 06 zamówienia nie odrzucono żadnej oferty.
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IV.

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom
Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XIII SIWZ Zamawiający
przyznał poszczególnym ofertom punktację zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.

Wykonawca

Punkty
przyznane za
kryterium cena
za realizację
zamówienia

Punkty
przyznane za
kryterium
termin dostawy

Łączna
punktacja

100,00
1.

Rudnikagro Sp. z o.o.,
ul. Pomorska 58, 70-812
Szczecin

98,00

2,00

2.

P.P.H.U. FITOCHEM Sp. j.
Mirosław i Zbigniew
Kowalewscy, Trląg 14, 88-160
Janikowo

92,63

2,00

V.

Wykonawca,
który odstąpił
od zawarcia
umowy

94,63

Wybór oferty najkorzystniejszej dla części nr 03 zamówienia
Oferta, która uzyskała największą ilość punktów po ofercie Wykonawcy, który
uchylił się od podpisania umowy jest oferta Wykonawcy P.P.H.U. FITOCHEM Sp. J.
Mirosław i Zbigniew Kowalewscy z siedzibą w Trlągu, z ceną za realizację
zamówienia wynoszącą 36.006,66 zł.

VI.

Termin, po upływie którego może zostać zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego.
Informuję, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1 uPZP umowa w sprawie zamówienia
publicznego będzie zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego
zawiadomienia.
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