Egz. nr 1
Malbork, dnia 25.08.2015
Wszyscy uczestnicy postępowania
(strona internetowa Zamawiającego)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZP/79/VII/2014/NJ
Nazwa zadania: Szkolenie pilotów na symulatorze lotów śmigłowców Mi-2 i Mi-24.
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ 1
ORAZ UNIEWAŻNENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ 2

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych
zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
NAVITEC Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 91
91-341 Łódź
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, oferta została złożona w określonym przez zamawiającego
terminie, wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami
zamawiającego, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie przyjętych
kryteriów oceny oferty, wpłacono poprawnie wadium.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
--------------------------------------------------------------------------CZĘŚĆ I - Szkolenie pilotów na symulatorze lotów śmigłowców Mi-2

numer
oferty

nazwa (firma) i adres
wykonawcy

oferta nr 1 NAVITEC Sp. z .o.o.

ul. Św. Teresy 91
91-341 Łódź

cena oferty brutto w zł /
liczba pkt. w kryterium cena

Doświadczenie w realizacji umów
w latach 2010-2015
w zakresie szkolenia osób na symulatorach
lotów/ liczba pkt. w ramach w/w kryterium

446.490,00

2 umowy

95,00

2 pkt.

Łączna ilość zdobytych punktów - 97,00

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych
zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych
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zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni
wykonawcy
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych
zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe
będzie po dopełnieniu wszelkich formalności - umowa w sprawie przedmiotowego
zamówienia publicznego może zostać zawarta w trybie art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Pzp
tj. przed upływem 10 – cio dniowego terminu.
5. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w CZĘŚCI 2.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 – na niniejszą część nie
złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie,
Skarga do Sądu).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego
w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
faksem lub drogą elektroniczną, lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki
ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
DOWÓDCA

Wykonano w 1 egz..:
Egz. Nr 1 – a/a
Wykonała: M. Sikorska (tel. 261 536 789),
24.08.2015r.
(T:11/13)(Bc)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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