UNIWERSYTET ŚLASKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12 40-007 Katowice
tel. (032) 359 13-79 fax. (0-32) 359 20 48
Katowice dn. 05.08.2010 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 193.000 €
na
Dostawę mebli, krzeseł i foteli
Z dopuszczeniem składania ofert częściowych w zakresie:
Część A – Meble i krzesła akademickie
Część B – Meble i fotele biurowe

(nr sprawy: RU/DW/52/10)

Część A – Meble i krzesła akademickie
Informujemy, iż przedmiotowe postępowanie w zakresie części A zostało unieważnione na podstawie
przepisu art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami), z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (nie złożono żadnej oferty).
Część B – Meble i fotele biurowe
Informujemy, iż przedmiotowe postępowanie w zakresie części B zostało unieważnione na podstawie
przepisu art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami), z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W ramach części B postępowania została złożona jedna oferta.
Oferta została złożona przez Wykonawcę – firmę:
KJK MEBLE Sp. z o.o.
ul. Bp. Bednorza 2a-6
40-384 Katowice
Oferta ww. Wykonawcy została odrzucona.
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Informacje zawierające nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównania złożonych ofert:

KRYTERIUM - cena 100%

Nr oferty

1

Firma (nazwa lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

KJK MEBLE Sp. z o.o.
ul. Bp. Bednorza 2a-6
40-384 Katowice

Cena oferty

Streszczenie oceny i porównania
złożonych ofert (w pkt.)

cz. A - ………………….

------------

cz. B – 54.446,20 PLN

……………

Po poprawieniu
oczywistej omyłki
rachunkowej

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Starszy Referent
mgr Łukasz Motyka
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