
Informacja na stronę internetową KWP w Szczecinie

Szczecin, dnia 29.05.2013 r.
ZZ- 2380-43/13                                                                        

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę  na podstawie art. 
69 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 do magazynu KWP w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5 chemii gospodarczej oraz papieru toaletowego i 
ręczników papierowych.

Część 1 - środki chemii gospodarczej 

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art 93 ust. 1 pkt 2 unieważnia postepowanie w części 1, ponieważ nie 
złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

W wyniku badania i oceny 3 złożonych ofert: 
1. wykluczono następujących wykonawców:

Nr 
of

Nazwa firmy Podstawa prawna wraz z uzasadnieniem 

1
DELKO ESTA Sp. zo.o.
ul. Jana Kochanowskiego 23
73-110 Stargard Szczeciński 

art. 24 ust 2 pkt 4 -  Wykonawca nie udzielił wyjaśnień  dotyczących treści 
złożonej  oferty na  wezwanie  zamawiajacego  a  tym  samym  nie  wykazał 
spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3
Biuro PLUS  
ul. Królowej Korony Polskiej25
70-344 Szczecin   

art. 24 ust 2 pkt 2 Wykonawca nie odpowiedział na wniosek zamawiającego 
dotyczący  wyrażenia  zgody na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jak 
również nie skorzystał z uprawnień wynikajających z art. 85 ust. 2 uPzp, tj. 
nie przedłużył samodzielnie terminu związania ofertą, który upłynął w dniu 
16.05.2013r

2. Odrzucono następujące oferty 
Nr 
of

Nazwa firmy Podstawa prawna wraz z uzasadnieniem 

1
DELKO ESTA Sp. zo.o.
ul. Jana Kochanowskiego 23
73-110 Stargard Szczeciński 

art. 89 ust 1 pkt 5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału 
w postepowaniu o udzielenie zamówienia

2
Firma Handlowo - Usługowa  
„HURT 2000” 
ul. Litewska 10, 71-344 Szczecin 

art. 89 ust 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3, w pozycji nr 8 i 12, 
co wynika z wyjaśnień złożonych na wezwanie zamawiającego.

3
Biuro PLUS  
ul. Królowej Korony Polskiej25
70-344 Szczecin   

art. 89 ust 1 pkt 5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału 
w postepowaniu o udzielenie zamówienia

3. następujący wykonawcy złożyli oferty:
Nr of Nazwa firmy

1 DELKO ESTA Sp. zo.o., ul. Jana Kochanowskiego 23, 73-110 Stargard Szczeciński 

2 Firma Handlowo - Usługowa  „HURT 2000”, ul. Litewska 10, 71-344 Szczecin   

3 Biuro PLUS, ul. Królowej Korony Polskiej25, 70-344 Szczecin   


