
 
                                                                                              
 

 
 
Numer sprawy RP7/11/K/2009                                                   Kielce, dn. 8.12.2009  

 
        Ogłoszenie 

 
   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RP7/11/K/2009.  

Nazwa zadania: dostawy ksiąŜek bibliotecznych dla MBP Kielce 
 
 1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze 
oferty z 39 części zamówienia:  
     

1. Platon Sp. z o.o ul. Kolejowa 19,21, 01-217 Warszawa 
Cena ofertowa na 31 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 5785,99 zl. Słownie złotych : 
pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć 99/100 + 0% podatek VAT. Razem brutto : 5785,99 zł ( 266 
woluminów) 
2. Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne « KSIĄśNICA POLSKA » Sp. z o.o., Plac Jana Pawła II 2/3, 
10-959 Olsztyn 
Cena ofertowa na 5 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 1057,20 zl. Słownie złotych : 
jeden tysiąc pięćdziesiąt siedem  20/100 + 0% podatek VAT. Razem brutto : 1057,20 zł ( 52 
woluminy) 
3. L&L F.D-W. Sp. z o.o., ul. Budowlanych 64 F, 80-298 Gdańsk 
Cena ofertowa na 3 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 177,96 zl. Słownie złotych : sto 
siedemdziesiąt siedem 96/100 + 0% podatek VAT. Razem brutto : 177,96 ( 9 woluminów) 
 
Wpłynęły 3 waŜne oferty. 
 
 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) - 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.  
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