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Numer sprawy RP6/11/P/2009                                                                                          Kielce, 2009-12-01                                                          
    

   

 Ogłoszenie  

 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RP6/11/P/2009.  

Nazwa zadania: Prenumerata prasy i czasopism na rok 2010 dla 13-tu filii  

                   Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,  

Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną 

przez Wykonawcę, który otrzymał najwyŜszą liczbę punktów i został wybrany do realizacji zamówienia:  

 

 
 

„Ruch” S.A. , 00-958 Warszawa, ul. Wronia 23 
Oddział Świętokrzyski w Kielcach 
ul. Paderewskiego 11, 25-017 Kielce 
Wykonawca w jedynym kryterium CENA otrzymał 100 punktów i zgodnie z wymogami SIWZ i 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych został wybranydo realizacji zamówienia . Oferowana cena na 
realizację zamówienia netto : 43136,68. Słownie złotych : czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści sześć 
68/100 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 PZP oraz Kodeks Cywilny 
 
  W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty : 
1.  « Garmond Press-Kraków » Sp. z o.o., 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3 – II miejsce  - 98 pkt 
2.  Ruch S.A., 00-958 Warszawa, ul. Wronia 23, Oddział Świętokrzyski w Kielcach ul. Paderewskiego 
11, 25-017 Kielce I miejsce – 100 pkt 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, Ŝe w 
prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Ŝadne oferty.  
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, Ŝe w 
prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.  
 
Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) - dział VI "Środki 
ochrony prawnej". 
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania 
przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do 
zamawiającego 
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 
Zamawiający o terminie podpisania umowy zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy wygrali 
poszczególne części zamówienia, po uprawomocnieniu się postępowania.  

 
 
 
                                                                                                          Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Kielcach 


