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POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
BEZ PONOWNEGO BADANIA I PONOWNEJ OCENY OFERT w części nr 3
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 EURO
prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości na potrzeby
Politechniki Lubelskiej w latach 2020/2021.
Zamawiający, Politechnika Lubelska, na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy BDS Sp. z o.o., ul. Garbarska
16, 20-340 Lublin, tj. innej oferty niż pierwotnie wybrana w ww. postępowaniu w części nr 3 – Ręczniki papierowe,
papier toaletowy.
Czynność Zamawiającego została spowodowana tym, że wykonawca, którego oferta została pierwotnie wybrana
jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym
Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i ponownej oceny. Ofertą tą jest oferta wykonawcy BDS Sp. z o.o., ul. Garbarska 16, 20-340 Lublin, gdyż uzyskała
największą liczbę punktów (83,73 pkt) w kolejności po ofercie pierwotnie wybranej jako najkorzystniejsza.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie,
określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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