ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.)
Dotyczy przetargu nieograniczonego:
Utworzenie ekspozycji edukacyjno – przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków
Krajobrazowych w Krośnie.
1. Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jego wyboru.
IMMERSIVE SPACE PROJECT Sp. z o.o.
00-116 Warszawa
ul. Świętokrzyska 30/63
Złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a jej cena nie przekracza kwoty jaką Zamawiający
przeznaczył na realizację zadania.
2. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację.
Nr
oferty

1.

Nazwa (firma), siedziba
i adres wykonawcy

IMMERSIVE SPACE
PROJECT Sp. z o.o.
00-116 Warszawa
ul. Świętokrzyska 30/63

Streszczenie
oferty
cena
w zł

204 795,00

Streszczenie
oferty
okres gwarancji

72 miesiące

Punktacja
w kryterium
cena
max. 240 pkt

Punktacja
w kryterium
okres
gwarancji
max.160 pkt

Łączna
punktacja

240

160

400

3. Oferty odrzucone: nie dotyczy.
4. Termin, określony zgodnie z art.94 ust. 1 lub 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, po którym
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Planowany termin zawarcia umowy dla ww. zadania Zamawiający określa się na dzień 27 września
2016 r. godz. 1000, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 38-450 Dukla, ul. Trakt
Węgierski 8a, pokój Nr 9.
5. Środki ochrony prawnej
1) W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby
Odwoławczej.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
str. 1

6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
8) Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

Dyrektor Zespołu Karpackich Parków
Krajobrazowych w Krośnie
Łukasz Piróg
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
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