Katowice, dn. 06 sierpnia 2010 r.
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12 40-006 Katowice
tel. (032) 359 13-79 fax. (0-32) 359 20 48

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości zamówienia poniżej 193.000 €
na
DOSTAWĘ NEGATYWÓW FILMOWYCH – 120 SZTUK (rolek)
(nr sprawy: RU/DW/59/10)
Zgodnie z przepisem art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz.1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą została
uznana oferta, która złożona w postępowaniu jako jedyna, spełnia wszystkie warunki i wymagania przedstawione
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert przedstawionym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100,00.
Oferta nr 1 przedstawiona przez:

Kodak Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
cena oferty:

65.880,00 PLN (wraz z podatkiem VAT)
słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100

Wykonawcy wykluczeni, oferty odrzucone: brak

Informacje dotyczące nazw (firm), siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert:

KRYTERIUM - cena 100%

Nr
oferty

Cena oferty

Streszczenie oceny i
porównania złożonych ofert (w
pkt.)

65.880,00 PLN

100,00

Firma (nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

KODAK Polska Sp. z o.o.

1

ul. Domaniewska 50
02 – 672 Warszawa

Zgodnie z przepisem art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta w terminie
krótszym niż termin określony w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych tj. krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.

Starszy Referent
mgr Łukasz Motyka
Przewodniczący Komisji Przetargowej
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