RARR/BZ/5162/2012
Rzeszów, 29.08.2012 r.
Dotyczy:
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP 25/2012/CZP ogłoszonego w dniu 20 sierpnia 2012 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 305362 – 2012 oraz na stronie www.rarr.rzeszow.pl i tablicy
ogłoszeń w siedzibie zamawiającego na wykonanie dostawy pod nazwą:
Wyposażenie obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT
wybudowanego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo –
Technologicznego (PPNT) – II etap”, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie
Innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. –
wyposażenie pokoi socjalnych.
Zawiadomienie o wyborze oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia, że dokonano wyboru oferty
najkorzystniejszej.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:
agia Dawid Siedlarczyk
ul. Zielona 10 34-440 Katowice
Cena ofertowa brutto: 8 585,40 zł brutto (słownie: osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt
pięć złotych i czterdzieści groszy brutto).
W postępowaniu złożono tylko 1 ofertę. Oferta została złożona w terminie.
Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to jedyna oferta złożona w tym
postępowaniu. Tym samym jest to oferta z najniższą ceną spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty
najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie tego zamówienia.
Zestawienie punktacji ofert:
Numer oferty
Punktacja
Liczba punktów
Oferta nr 1
8 585,40
100,00
------------- x 100 = 100,
8 585,40
Liczba ofert odrzuconych: 0.
Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 0.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że umowa w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień
publicznych zamierza skorzystać z możliwości zawarcia umowy przed upływem 5 dni.
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