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Katowice, dnia 16.05.2011r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – Kompaktowe urządzenie pomiarowe 2011
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-024 Katowice, ul. Powstańców
41a, na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż, dostawę, montaż i podłączenie
do systemu zbierania danych 1 szt. fabrycznie nowego automatycznego zewnętrznego kompaktowego
urządzenia/zestawu pomiarowego do pomiarów stężenia dwutlenku siarki i tlenków azotu w
powietrzu atmosferycznym wraz z systemami
kontroli Zero-Span, stabilizacji temperatury
wewnętrznej, gromadzenia danych, układem poboru próby oraz materiałów eksploatacyjnych i części
zużywalnych. (kod CPV: 38341500-2 Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia), złożono 3 oferty w
tym 2 ważne. Zamawiający postanowił, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, odrzucić ofertę firmy Atmoservice Sp. z o.o., jako niezgodną ze Specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, ponieważ wykonawca w swojej ofercie z dnia 05.05.2011r. – w załączniku nr1
Specyfikacja techniczna w pkt 18 – Warunki gwarancji, zaproponował okres 36 miesięcy gwarancji dla
urządzenia oraz 24 miesiące gwarancji dla klimatyzatora, podczas gdy w SIWZ w załączniku nr1
Specyfikacja techniczna w pkt 18 – Warunki gwarancji wymagana jest 36-miesieczna gwarancja na
całość dostarczonego sprzętu. Wobec powyższego komisja przetargowa postanowiła j.w. i przyznała
Wykonawcom następującą punktację:
1. Atmoservice Sp. z o.o., ul. Rakoniewicka 18, 60 – 111 Poznań
cena oferowana netto: 184 968,71 zł, cena oferowana brutto: 227 511,51 zł
kryterium oceny: cena - 100%
liczba pkt w ocenie komisji przetargowej – oferta odrzucona
2. Eas Envimet Polska Sp. z o.o., ul. Park Kingi 1, 32 – 020 Wieliczka
cena oferowana netto: 112 860,00 zł, cena oferowana brutto: 138 817,80 zł
kryterium oceny: cena - 100%
liczba pkt w ocenie komisji przetargowej - 300
3. MLU SP. z o.o., ul. Połomińska 16, 40 – 585 Katowice
cena oferowana netto: 182 264,00 zł, cena oferowana brutto: 224 184,72 zł
kryterium oceny: cena - 100%
liczba pkt w ocenie komisji przetargowej - 186
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wybrał do realizacji zamówienia ofertę nr
2 złożoną przez firmę Eas Envimet Polska Sp. z o.o., ul. Park Kingi 1, 32 – 020 Wieliczka, ponieważ
spełniając wszystkie wymagania SIWZ uzyskała największą liczbę punktów w ocenie komisji
przetargowej.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od daty przesłania
niniejszego zawiadomienia.
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