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Nazwa i adres Zamawiającego                                              Warszawa, dnia  23 maja 2007 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny 
ul Długa 38/40, 00-238 Warszawa  
Sprawa:GIF-AB-A-271/ZP-2/44/MT2007 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
 

      Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późń. zm.) zwanej dalej „ustawą” 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny informuję, o wyborze najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

Zakup materiałów biurowych dla potrzeb Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 
W przedmiotowym postępowaniu wybrano  

w części I Tonery i tusze ofertę nr 1 złożoną przez: 

Firma (nazwa)  : PARTNER XXI  SP.z o.o 
 
Adres (siedziba):  41-800 Zabrze ul Pawliczka 25 

                  Filia 02-414  Warszawa ul Chrościckiego 93/105 
 
Cena wybranej oferty: 

wartość netto:      36.448,16 zł 

               VAT:         22% 

            brutto:      44.466,76 zł 
Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez Wykonawcę została oceniona przez Zamawiającego w oparciu 

o kryteria wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzuzyskując 

maksymalną liczbę punktów.. Wykonawca złożył ofertę spełniającą wymagania 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W postępowaniu złożono 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. 

 

w części II Artykuły biurowe ofertę nr 3 złożoną przez: 
Firma (nazwa)  : Zbigniewa Dymusa 

                prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  P.P.H.U. AMAD                                
 

Adres (siedziba):  01-940 Warszawa ul Opłotek 42A 
 

http://www.gif.gov.pl/


wartość netto:    11.178,72 zł 

               VAT:         22% 

            brutto:     13.638,04 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez Wykonawcę została oceniona przez Zamawiającego w oparciu 

o kryteria wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskując 

maksymalną liczbę punktów. Wykonawca złożył ofertę spełniającą wymagania 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W postępowaniu złożono 6 oferty niepodlegające odrzuceniu. 
 

w części III Papier do urządzeń biurowych  ofertę nr 1 złożoną przez: 

Firma (nazwa)  : PARTNER XXI  SP.z o.o 
 
Adres (siedziba):  41-800 Zabrze ul Pawliczka 25 

                   Filia 02-414  Warszawa ul Chrościckiego 93/105 
 

Cena wybranej oferty: 

wartość netto:      12.200,-  zł 

               VAT:         22% 

            brutto:      14.884,- zł 
Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez Wykonawcę została oceniona przez Zamawiającego w oparciu 

o kryteria wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskując 

maksymalną liczbę punktów.. Wykonawca złożył ofertę spełniającą wymagania 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W postępowaniu złożono 6 oferty niepodlegające odrzuceniu. 

 

 

                                                                                Dyrektor Generalny          
                                                                                   Helena Feliksiak 
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