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Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I  

i unieważnieniu postępowania w części II, III, IV, V, VI 

 

DZP-2621-17/2014 
 

 

Prenumerata  1162 drukowanych tytułów czasopism polskich na 2015 
zgodnie z wykazami  

 
Część I – Polskie czasopisma popularne  

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późn. zm), informuję o wyniku postępowania: 

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy – w części  I – Polskie czasopisma popularne: 

 

RUCH S.A. 

Chłodna 52 

00-872 Warszawa 
 

Uzasadnienie:  

Złożona oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymogi zawarte w siwz. 

 

Streszczenie oceny ofert i porównanie złożonych ofert: 

Kryterium oceny ofert stanowi 100% ceny zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.  

 

 

 

         

       

Zgodnie z  art.  92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje iż: 

1) nie odrzucono żadnej  oferty,  

2) nie wykluczono żadnego  wykonawcy. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z art. 94 

ust. 2 pkt. 1 a ustawy Pzp. 

 

 

Część II – Polskie czasopisma nieregularne 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 z późn. zm), informuję o wyniku postępowania: 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Część III – Polskie czasopisma wydawane przez ośrodki naukowe 

Lp. Numer 

oferty 

Nazwa Wykonawcy Przyznana punktacja  

Cena – 100 % 

1.  

1 

RUCH S.A. 

Chłodna 52 

00-872 Warszawa 

100 



 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późn. zm), informuję o wyniku postępowania: 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Część VI – Nieregularne wydawnictwa ciągłe 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późn. zm), informuję o wyniku postępowania: 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Część V – Polskie czasopisma naukowe 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późn. zm), informuję o wyniku postępowania: 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Część VI - Polskie czasopisma popularno naukowe 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907 z późn. zm), informuję o wyniku postępowania: 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 
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