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Do wszystkich uczestników postępowania 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT /UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
(pakiet nr 1,2,4,9) 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm) „Dostawa mat. biurowych, komputerowych, 

tonerów do drukarek, akcesoriów do sprzątania, środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, 

środków piorąco–dezynf. i innych dla SPZOZ w Sanoku „ nr SPZOZ/TP/12/2022 

 
1. Działając na podstawie art. 253 ustawy, Zamawiający informuje wykonawców oraz udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Wybrano następującą ofertę: 

 

Pakiet nr 3 

 GLOBO GROUP JacekKania, Grzegorz Kania S.C Ul.Magazynowa 5, 25-565 Kielce 
 
Uzasadnienie wyboru 

Oferta ta jest najkorzystniejsza, a wyboru dokonano na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy, na podstawie 

kryteriów oceny określonych w SWZ tj:  
60% - cena, 40%- ocena użytkowa   

 
W niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 7 Wykonawców Streszczenie oceny i punktacja, przedstawia się 

następująco: 

 

Pakiet nr 3 
Nr 

oferty 

Nazwa, adres wykonawcy Punktacja w 

kryterium: 

Cena – 60% 

Punktacja w 

kryterium: 

Termin 

dostawy– 40 % 

Łączna punktacja 

6  GLOBO GROUP JacekKania, Grzegorz Kania S.C 
Ul.Magazynowa 5, 25-565 Kielce 

60 40 100 

 

 

W STRESZCZENIU OCENY I PUNKTACJI NIE UWZGLĘDNIONO OFERT 

ODRZUCONYCH 

 

III.Działając na postawie art. 255 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia 

postępowanie  Wykonawcy w zakresie pakietów nr 2,4,9. 

Uzasadnienie prawne – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty; 

Uzasadnienie faktyczne - Na pakiet nr 2,4,9  nie wpłynęła żadna oferta, dlatego też postępowanie w tym zakresie 

podlega unieważnieniu. 

http://www.zozsanok.pl/
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IV.Działając na postawie art. 255 ust. 3 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia 

postępowanie  Wykonawcy w zakresie pakietu nr 1. 

Uzasadnienie prawne – cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę 

do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

Uzasadnienie faktyczne -najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę na sfinansowanie zamówienia w związku z czym 

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 1. 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019r Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm)  – dział IX ustawy. 

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym w tym postępowaniu Wykonawcą 

w terminie zgodnie z art. 308 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

                                                                                                                               Z poważaniem 


