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Zawiadomienie o wyborze oferty
dot. dostawy prasy codziennej, tygodników, dwutygodników, miesięczników,
kwartalników, poradników dla Sadu Rejonowego w Kole

Sąd Rejonowy w Kole zawiadamia, że na podstawie zapytania ofertowego
dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro,
zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. nr 907 jt. z późn.
zmianami) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożona przez Wykonawcę:
1) Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Zagnańska 61
25-528 Kielce
NIP 9591452482
na łączną kwotę: 11.580,58 zł brutto ( jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt
złotych 58/100)

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że w postępowaniu złożono dwie oferty. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta wybranego Wykonawcy odpowiada
wymaganiom przedstawionym w formularzu ofertowym z dn. 11.01.2016 r. i nie podlega
odrzuceniu.
W prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę złożoną przez Wykonawcę
1) Garmond Press S.A.
Ul. Lubicz 3
31-034 Kraków
NIP 676-17-96-725
na łączną kwotę : 11.501,15 zł brutto (jedenaście tysięcy pięćset jeden złotych 15/100)
Złożona oferta przez ww. Wykonawcę nie odpowiada wymaganiom przedstawionym

w formularzu ofertowym i na podstawie przedstawionego formularza nie można obliczyć
ceny jednostkowej za dany egzemplarz czasopisma. Wykonawca dokonał modyfikacji tabeli
nr 1 do obliczania ceny.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą Kolporter
odpowiedzialnością sp. k. nie wcześniej niż 25 stycznia 2016r.

spółka

z

ograniczoną

Działając w oparciu o przepisy art. 27 ustawy PZP proszę o niezwłoczne potwierdzenie
otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane pocztą elektroniczną.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty jest zamieszczone na stronie
internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w Sądzie.
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