Oznaczenie sprawy: BPM.ZZP.341-1033/09

Pieczęć Zamawiającego

OGŁOSZENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ
O UNIEWAśNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
Zamawiający Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
Tel. (018) 443-53-08, fax (018) 443-78-63
http://www.nowysacz.pl , e-mail: urzad@nowysacz.pl,
Informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o uniewaŜnieniu części postępowania prowadzonych
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych
równowartości kwoty 206 000 euro w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych
(j.t.: Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
pn.:

Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu
Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku wraz
z wykonywaniem usług weterynaryjnych
Zadanie I – „Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymania psów
doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza”.
1.
2.

3.

4.

ZłoŜonych ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Ceny złoŜonych ofert:
a) Oferta z najniŜszą ceną: 149 998,60 zł. brutto
b) Oferta z najwyŜszą ceną: 149 998,60 zł. brutto
Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Celina Pawluśkiewicz
ul. Kokoszków 101
34-400 Nowy Targ
b) Cena wybranej oferty z VAT: 149 998,60 zł.
c) Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru ofert w oparciu kryterium cena 100 %. Jest to oferta
najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca wszystkie wymogi
Zamawiającego.
Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

1

Numer
oferty

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

SCHRONISKO DLA
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Celina Pawluśkiewicz
ul. Kokoszków 101
34-400 Nowy Targ

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%

100 pkt

Razem

100 pkt

Zadanie II – „Wykonywanie usługi weterynaryjnej polegającej na wykonywaniu zabiegów
eutanazji oraz szczepieniu przeciw wściekliźnie psów z terenu miasta Nowego Sącza,
przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt”.
1.

ZłoŜonych ofert: 0.

2.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy zamawiający Miasto Nowy Sącz, uprzejmie
informuje, iŜ dokonał uniewaŜnienia postępowania gdyŜ nie złoŜono Ŝadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
(-) Jerzy GwiŜdŜ
29.12.2009r
……………………………………….
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)
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