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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego ZP/PN/6/2017
Dostawa książek w roku 2018
prowadzonego na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej uPzp Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 informuje, że w postępowaniu o
zamówienie publiczne ZP/PN/6/2017 Dostawa książek w roku 2018, przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę o najniższej marży złożyła firma Super Siódemka Lucjan Wypych
Spółka jawna w Poznaniu (kod 60-012) mieszcząca się przy ul Opłotki 23. W postępowaniu przeprowadzonym na
podstawie art. 4d ust 1 pkt 2 uPzp złożono jedną ofertę.
Uzasadnienie wyboru
Oferta firmy Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu spełnia wszystkie
wymagania formalno-prawne, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto
w/w firma złożyła ofertę o najniższej cenie (marży) w wysokości 2,23% uzyskując w ocenie maksymalną liczbę
punktów tj. 100,00 pkt. Była to jedyna oferta złożona w postępowaniu. Oferta została oceniona w sposób
następujący:
Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka jawna w Poznaniu (kod 60-012) mieszcząca się przy ul Opłotki 23 –
marża 2,23% – 100 pkt.
Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem faktycznym (podaniem
powodu odrzucenia) i prawnym. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia z
uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta na
zasadach określonych w ust. 2 Rozdziału XX SIWZ. Umowa zostanie zawarta w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz.
10 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 307.
Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.wbpg.org.pl oraz w miejscu
publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego.
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