Katowice, dnia 11.06.2010 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – Gazy specjalne 2010
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-024 Katowice, ul. Powstańców
41a, informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym na podstawie art. 39 ustawy –z dnia 29 stycznia
2004r. (t.j. z 2007r. Dz. U. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - Prawo zamówień publicznych - w trybie
przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostarczenie gazowych mieszanin wzorcowych do badań
jakości powietrza wraz z dzierżawą 18 szt. butli na okres 36 miesięcy oraz sprzedaż i dostawa 18 szt.
przejściówek do reduktorów do butli (na własność Zamawiającego) (kod CPV: 24111200-7 Gazy
szlachetne, 31161800-0 Części generatorów gazowych), złożono 3 oferty , w tym 2 ważne.
Zamawiający postanowił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych
odrzucić ofertę firmy Air Products Sp. z o.o., ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny nie mające
charakteru oczywistych omyłek rachunkowych, których wystąpienie potwierdził ww. wykonawca w
piśmie z dnia 10.06.2010 r. Błędy polegały na podaniu w formularzu ofertowym w pozycji „cena
gazowych mieszanin wzorcowych” sumy wartości jednostkowej mieszaniny nr 1 i mieszaniny nr 2,
podczas gdy należało przemnożyć cenę jednostkową mieszaniny nr 1 przez 17 i dodać cenę
jednostkową mieszaniny nr 2. Ponieważ w ofercie nie podano ceny jednostkowej mieszaniny nr 1
Zamawiający nie mógł na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 poprawić oczywistych omyłek rachunkowych.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu oferty
otrzymały następującą ilość punktów w ocenie komisji przetargowej:
1.

Messer Polska Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30, 41 – 503 Chorzów
cena ofertowa brutto: 57 699,90 zł - 100 pkt

2.

Air Products Sp. z o.o. ul. Pory 59, 02 – 757 Warszawa
cena ofertowa brutto: 20 689,98 zł – oferta odrzucona

3. Air Liquide Polska Sp. z o.o., ul. J. Conrada 63, 31 – 357 Kraków
cena ofertowa brutto: 57 803,60 zł - 99 pkt
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wybrał do realizacji zamówienia
ofertę złożoną przez firmę :
Messer Polska Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30, 41 – 503 Chorzów
cena oferowana: 47 295,00 zł netto, 57 699,90 zł brutto
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta po upływie 10 dni od daty przesłania
niniejszego zawiadomienia wykonawcom, którzy złożyli oferty.
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