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             Wykonawcy w postępowaniu
                                pn. „Druk czasopisma specjalistycznego

            „Autoportret” nr 3/2019 [66]”
 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp

Zamawiający – Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, zawiadamia, że Wykonawca Zakład Graficzny
COLONEL Spółka Akcyjna, ul. Dąbrowskiego 16, 30 - 532 Kraków, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza w postępowaniu pn. „Druk czasopisma specjalistycznego  „Autoportret” nr 3/2019
[66]”  nr  ZOA-7-261-4/19,  uchylił  się  od  zawarca  umowy  -  w  dniu  11.10.2019  r.  złożył  wyraźne
oświadczenie  woli  o  rezygnacji  z podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego (pismo
Wykonawcy  przekazane  Zamawiającemu  w  dniu  11.10.2019  r.  zawierające  oświadczenie  woli
ukierunkowane na wywołanie konsekwencji prawnych w postaci uchylenia się od zawarcia umowy na
„Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret” nr 3/2019 [66]”).

Mając na względzie powyższe, działając zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
–  Prawo  zamówień  publicznych   (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,
Zamawiający  wybiera  w  wyżej  wymienionym  postępowaniu  ofertę  najkorzystniejszą  spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny to jest ofertę nr 2, złożoną
przez Wykonawcę: Drukarnia Leyko Sp. z o.o. ul. Romanowicza 11,   30-702 Kraków z ceną 9     849, 00  
złotych bru o (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści  dziewięć, 00/100), w tym stawka
podatku VAT 5 %,   niniejszym informując o dokonanym wyborze w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy
Pzp.  
Uzasadnienie:  Oferta  Drukarni  Leyko  Sp.  z  o.o.  ul.  Romanowicza  11,  30-702  Kraków  została
sklasyfikowana na drugim miejscu w rankingu ofert niepodlegających odrzuceniu. Z przepisu art. 94
ust.  3  ustawy  Pzp  wynika,  że  jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający
może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich
ponownego  badania  i  oceny.  Ponadto  nie  zachodzą  przesłanki  do  unieważnienia  postępowania
określone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

Zastępca Dyrektora Małopolskiego  
Instytutu Kultury w Krakowie 
/-/ Anna Jamrozik

Sporządził/a: Ew_Gr_14.10.2019
             


