Zawiadomienie w postepowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do mebli do wyposażenia
pomieszczeń wielofunkcyjnych i pracowni, związanych z realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne
26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
Znak: DPDU-271.8.2.2020

Kraków, dnia 7 stycznia 2021r.
Adresaci:
1. Oferta nr 1 Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, e-mail:
dzp@tronus.pl
2. Oferta nr 2 Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska, ul. Kołłątaja 100, 24-100
Puławy, e-mail: biuro@starpolmeble.pl
3. Oferta nr 3 Office Plus Kraków Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309
Warszawa, e-mail: krakow@officeplus.pl
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), którego przedmiotem jest
wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do wyposażenia
pomieszczeń wielofunkcyjnych i pracowni, związanych z realizacją Inwestycji pod
nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla
Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii
Europejskiej.
ZAWIADOMIENIE
o uchyleniu rozstrzygnięcia (wyniku) postępowania
Szanowni Państwo,
W związku z uchybieniem procedurze, polegającym na braku wezwania
Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną w rankingu kryteriów oceny i
porównania ofert do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, Zamawiający
zawiadamia, iż uchyla rozstrzygnięcie (wynik) postępowania z dnia 23.12.2020r.
wyłącznie w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, w którym wybrano ofertę nr 2
firmy Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska, ul. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy.
W związku z unieważnieniem czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
Zamawiający informuje, iż przystępuje do ponownego badania i oceny oraz porównania
ofert, za wyjątkiem oferty nr 1 firmy Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237
Warszawa, w odniesieniu do której podtrzymuje decyzję o jej odrzuceniu. Niezwłocznie
po zakończeniu stosownych czynności zostaną Państwo powiadomieni o ponownym
rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego emailem na adres: przetargi@laznianowa.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu
dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą
elektroniczną.
Z poważaniem,
Otrzymują:
Signed by /
Podpisano przez:
1. Adresaci;
Wojciech Michał
2. Strona internetowa;
Kochan
3. a./a.
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