
Busko-Zdrój, dnia 05.03.2015 r.

Tnak:7P.272.1,.201"5

ZAWIADOMIENIE
,, O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.92 ust' 1 ustawy z 29.0L.2oo4 r' _ Prawo zamówień publicznych
(Dz' U. z ŻoL3 r., poz.907 z późn' zm) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Powiat
Buski siedziba władz Powiatu, 28-100 Busko-Zdrój, ul Mickiewicza ]'5 postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego W trybie zapytania o cenę na: ,,Dostawa materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do
komputerów" Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr ]. złożoną przez Wykonawcę -
BlURo MARKET Leszek Kulina Spółka Jawna, ul, Zagórska ].18, Ż5-346 Kielce.
oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny
ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierata najniższą
cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodĺegających odrzuceniu - 109 I34,46 zl
brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert
przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego W niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena _ L00,00
Łączna liczba otrzymanych punktów _ 100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż W niniejszym postępowaniu złożono również
następujące oferty :

oferta Nr 2. BLACKL|NE s' C' lzabela Zaliwska-Kupis, Paweł Pinkowski ,

ul' Niemcewicza Ż6, 7 L-5Ż0 Szczecin
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 99,90
Łączna liczba otrzymanych punktów - 99,90
oraz odrzuconą
oferta Nr 3. ECOBLACK s.c. M. Szewczyk, Ł. Baran, ul. Kredowa2/7,Ż5-640 Kielce

Uzasadnienie dotyczące odrzucenia oferty Nr 3:

Zamawiający wymagał:
1) W pozycji 33 " Toner do kserokopiarki Canon lR 2020 na 2x8000 stron(2 pojemniki
w opakowaniu)'', a Wykonawca zaoferował toner cANoN CEXVL4 8300 stron'
2) W pozycji 68 " Toner do drukarki HP LaserJet Pro 400 Color M451dn czerwony (CE413A)
na 2600 stron'', a Wykonawca zaoferował toner HP cE412A 2600 stron.

Po otrzymaniu wyjaśnień Wykonawcy dotyczących treści złożonej oferty, Zamawiający nie
znalazł podstaw do zastosowania art. 87 ust 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych'

W związku z powyższym ofertę Nr 3 odrzucono zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 z powodu
niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Zamawiający zawiadamia również, iŻ zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy _ Prawo zamówień
publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego w terminie po dniu 10 marca 2015 r.

otrzymują:
1. BlURo MARKET Leszek Kulina Spółka Jawna, ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce.

2. BLACKL|NE S. C. lzabela Zallwska-Kupis, Paweł Pinkowski , ul. Niemcewicza 26,

7I-520 Szczecin

3. EcoBLAcK s.c. M. Szewczyk, Ł. Baran, ul. Kredowa2ĺ7,25_640 Kielce


