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INFORMACJA O UMEWAZNIENIU POST^POWANIA

NA STRONJ? INTERNETOW4

W oparciu 6 aft. 92 iist. 2 ustawy ,z dnia 29.01.2004 r. Prawo zartiowien publicznych

(j.t. Dz.U.2017.1579), zWanej dalej „pzp", informuj§, iz Zamawiaj^cy:

Narodo^ Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki

til. Kdssutha 13,40-844 Katowice

uniewaznil post^powanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczoiiego w pfzedmiocie:

dostawa materiatow biuroyvych. Ponizej podaj? uzasadnienie faktyczne i prawne.

Post^powanie niniejszej zostaje uniewaznione w oparciu o art. 93 ust.l pkt 1 ustawy, zgodnie

z ktoryrn Zamawiaj^cy uniewazuia post^powanie 0 udzielerue zamowienia, jezeli riie zlozono

zadnej oferty niepodlegaj^cej odrzuceniu.

W pfzedmiotowyrii post^powaniu wszystkie trzy zlozone oferty zostaly odrzucone zgodrue z aft. 89

ust.l pkt 2 ustawy jako ofefty, ktorych tresc nie odpowiada tfesci specyfikacji istotuych wafunkow

zamowiefiia, a korikretnie tresci poz. 47 fofmularza opis pfzedmiotu zarnowienia i kalkulacja

cenowa dotycz^cej zszywacza o duzej wytrzymaloM. Jednoczesriie me bylo mozliwe uznarde

zaistnialych niezgodnosei jako irmych omylek w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy.

W przypadku oferty nr 1 (Luka Sp. z 0.0. ul. Siemianowieka 7D, 40-301 Katowiee) - z wyjaMen

dotycz^cych tfesci oferty udzielonych przez ww. WykonaWc?, wynikalo, iz oferowany przez

Wykonawc? zszywacz nie spelnia wymogow okfeslonych W poz.47 formulafza opis przedmiotu

zamowienia i kalkulacja cenowa, w nast§puj;^cym zakresie: zszywacz nie obshiguje zszywek

0 rozmiarze 23/6, gl^bokosc wsuwu zszywacza wynosi 66 mm, co nie miesci si? w granieach

podanych w opisie (maksjmialnie od 64 do 65 mm); ponadto WykonaWca nie wykazal,

ze zszywacz b?dzie posiadai gumowy uchwyt.

W przypadku oferty m 2 (Pro Office Sp. z 0.0. Al. Korfantego 179B, 40-153 Katowice)

-  z wyjasnien dotyczgcych tresci oferty udzielonych przez ww. Wykonawc?, wynikalo,

iz Wykonawca zaoferowal zszywacz, ktorego nie jest aktualnie w stanie dostarCzyc, gdyz zszywacz

ten zostal wycofany z oferty handlowej i zast^piony przez inny model. Dost?pny na rynku model

zszywacza nie spelnia wymogow okreslonych w poz,47 formularza opis przedmiotu zamdwienia

1 kalkulacja cenowar^ajconkretnie nie obsluguje zszywek o rozmiarze 23/6, a takze nie posiada

gumowego uchtvytu.

W przypadku oferty m 3 (Joanna Michalska-Trzaska BIURGWE.CGM.PL, TomasZ Trzaska

BIURGWE.CGM.pl Spdlka cywilna ul. ks. Piotra Seiegiennego 7, 40-114 Katowice)
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-  z wyjasniefl dotyGz^cych tresci oferty udzielotiych przez ww. Wykonawc?, wynikato,

iz oferowany przez Wykonawc^ zszywacz nie speMa wyniogow okreslonych w poz.47 formularza

opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa, a konkretnie nie obslnguje zszywek o rozmiarze

23/6, a takze nie posiada gumowego uchwytu.
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