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A-2401-65n4 Lublin, dn. 07.1 1.2014 r.

Dot. postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetarga nieograniczonego
na dostawg sit laboratoryjnych oraz work6w i pojemnikdw do przechowywania gleby dla Instytutu Agrofizyki Strona 

]

im. B. Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu migdzynarodowego
pt' ,,Zagroienia oruz korzyici wynikaiqce z wprowadzenia do gteb egzogennej msterii organicznej" - realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Wsp6lpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita polska
2007 -2013. L-2401-65 I | 4.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. czeSci 2

DzialajEc na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wief publicznych
(Dt. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), dalej jako ustawa, Zamawiaj1cy Instytut Agrofizyki
im. B. Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zawiadamia:

1. W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawg sit laboratoryjnych oraz work6w i pojemnik6w do przechowywania
gleby dla Instytutu Agrofiryki im. B. Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinieo w ramach
realizacji Projektu migdrynarodowego pt. ,,Zagrotenia oraz korzyici wynikajqce z wprowadzenia
do gleb egzogennei materii organicznej" - realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wsp6lpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

nik6w nla

BlueCom Jaroslaw Piekarz
Ul. Hetmariska 43lV88

35-078 Rzesz6w

Oferta jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a wy2ej wymieniony
Wykonawca spelnil warunki udzialu w niniejszym postgpowaniu. Dokonano oceny i por6wnani a zloaonych
ofert w oparciu o podane w SIWZ kryterium: ,,10006 Cena". Za najkorzystniejsz4 zostala uznana oferta
o najwigkszej liczbie punkt6w obliczonych zgodnie zformul4okreslon4 w SIWZ.

Streszczenie oceny i por6wnanie zlo2onych ofert wygl4da nastgpuj4co:

Nr
oferty:

Nazwa i adres Wykonawcy: Liczba punkt6w
w kryterium ,rCena":

Punktacja
l4czna:

I Tesora Mar zena Paczyri ska

Ul. Cieszyfr ska 361 l20l
43-300 Bielsko - Biala

92,89 92,88

Projekt pn: ,,zagro2enia oraz kolzySci wynikajqce z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej,, o numerze:
C2.3 2211'2.00112.03445 jest wsp6lfinansowany ze Srodk6w ruropelifiego Funduszu Roziroju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Wspolpracy Transgranicznej Republika C2eska-Rzeczpospolita polska 2OOi-2013
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2 B lueCom Jaroslaw P iekarz
Ul. Hetmariska 43lI/88
35-078 Rzesz6w

100 100

2' Na podstawie przepisu art. 92 ust 1 pkt. 2) Zamawiaj4cy informuje, ze w ww. postgpowaniu Strona 12
o udzielenie zam6wienia publicznego, w zakresie czgsci 2 nie odrzucono 2adnej oferty.

3. Na podstawie przepisu art. 92 ust I pkt. 3) Zamawiaj4cy informuje, Le w ww. postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego, w zakresie czgsci 2 nie wykluczono iadneqo wvkonawcy.

4. Na podstawie art. 92 ust.l pkt 4
a) Zamawiaj4cy moLe zawrze|

ustawy pzp zamawiai4cy informuje, ze zgodnie z art.94 ust 2 pkt l) lit.
umowg w sprawie zam6wienia publicznego w zakresie czgsci 2

.94

Zatwierdzam: D]fITREX('T' oR.

Otrzymuj4:

1/ Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu;
2/ publikacja na tg.r.ln ipau=|ubl_i.[ pl i na tablicy ogloszefi;
3l a/a.

Projekt pn: ,,Zagro2enia o^raz fglzvsci wynikajqce zwprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej,, o numerze:Cz'3 2211'2.00112.03445 jest wsp6ltinansowany ze Srodk6w rlropelirie-go Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu operacyjnego Wsp6lpracy Transgranicznel Repuotira C-zeska-Rzeczpospolita polska 2oo7-2013


