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dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych   (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze  
zm.) na dostawy odczynników chemicznych dla LK KWP w Szczecinie

• Część 2     Wzorce środków odurzających i substancji psychotropowych

Zamawiający zawiadamia, iz w związku z koniecznością powtórnego badania i oceny ofert w części 2 
postępowania, unieważnia:
1. rozstrzygnięcie z dnia 13.05.2013r. 
2. czynność wykluczenia wykonawcy
Nr of Nazwa firmy uzasadnienie 

3 TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp. zo.o.
ul. Bociania 4A/49A, 31-231 Kraków

Wykonawca zaoferował w swojej ofercie pod poz. 7 Wzorzec środka narkotyczngo: 
UR-144, który zgodnie z zapisami siwz nie wymagał potwierdzenia w postaci karty 
charakterystyki, ponieważ jest tożsamy z opisem zamawiającego a nie -jak omyłkowo 
uznano- równoważny.   

3. czynność odrzucenia oferty
Nr of Nazwa firmy Podstawa prawna wraz z uzasadnieniem 

3 TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp. zo.o.
ul. Bociania 4A/49A, 31-231 Kraków

Oferta niepodlegająca odrzeceniu

Zgodnie z art. 92 ust.2 Zamawiający zawiadamia, iz rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie w części 2 .  

W wyniku powtórnego badania i oceny 2 złożonych ofert: 
1. wybrano najkorzystniejszą ofertę nr   3   złożoną przez Wykonawcę:

TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp. zo.o., ul. Bociania 4A/49A, 31-231 Kraków, oferującego przedmiotowe 
dostawy  za cenę 7.710,87 zł brutto – 100 pkt w kryterium cena.

2. nie wykluczono żadnego wykonawcy 
3. odrzucono ofertę 

Nr of Nazwa firmy Podstawa prawna wraz z uzasadnieniem 

1 LGC Standards Sp. zo.o.
ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny , 
05-092 Łomianki

art. 89 ust. 1 pkt 2 – oferta jest niezgodna z siwz. Wykonawca właczył do ceny 
ofertowej wartość kaucji, która zgodnie z treścią siwz nie stanowiła składnika 
ceny ofertowej i była uregulowana odrębnymi zapisami we wzorze umowy, 
czym spowodował brak mozliwości porównania jej z innymi ofertami.

4. następujący wykonawcy złożyli oferty i otrzymali następującą ilość punktów:
Nr of Nazwa firmy Ilość punktów w kryterium cena 

1 LGC Standards Sp. zo.o.
ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny , 05-092 Łomianki

-

3 TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp. zo.o.
ul. Bociania 4A/49A, 31-231 Kraków

100

              Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2.


