Białystok, 16 lipca 2020 r.
OBU-IV.271.10.2020
Według rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie ogłoszenia o zamówieniu, o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn.
zm.) wyłączonej ze stosowania przepisów ww. ustawy, na:
„Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w Białymstoku”
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 14 lipca 2020 r. do godz.10:00,
wpłynęły 3 oferty:
Lp.

Nazwa i adres Wykonawców

1

Multichem s. c. M. Barwiejuk, H. Mścichowski , 15-139
Białystok ul. Ks. A. Syczewskiego 8
Hurtownia Chemdom Jerzy Augustyńczyk,15-161
Białystok ul. Ustronna 32
PPHU Dafi Adam Łobodziński, 15-110 Białystok, ul.
Kombatantów 1

2
3

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 Wykonawcy

Multichem s. c. M.Barwiejuk, H.Mścichowski
ul. Ks. A. Syczewskiego 8
15-139 Białystok
z ceną ofertową brutto w wysokości: 8 232,15 zł

Cena ofertowa
brutto
8 232,15 zł
9 244,20 zł
8 697,90 zł
oferta odrzucona

Oceniając ofertę Zamawiający kierował się kryterium określonym w ogłoszeniu
o zamówieniu, tj. cena – 100 %. Oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o
zamówieniu, a jej cena mieści się w kwocie jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia, tj. 10 000,00 zł brutto.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta firmy PPHU Dafi Adam
Łobodziński, 15-110 Białystok, ul. Kombatantów 1 , została odrzucona na podstawie pkt. 9
ogłoszenia o zamówieniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu.
Wykonawca w wykazie asortymentowo-ilościowym ( zał. nr 2 poz. nr 1), wycenił produkt
o nazwie „Mors”. Zamawiający żądał wyceny produktu o nazwie „Dosia”. Zgodnie
z ogłoszeniem o zamówieniu pkt 2, ppkt 4), Zamawiający nie dopuszcza dostaw
zamienników.
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