
Warszawa, dnia 8 listopada 2011 r.  

Oznaczenie sprawy: ZP/7/DB/2011 

 

Strona internetowa / tablica ogłoszeń  
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez 

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w trybie przetargu 

nieograniczonego, na zakup mebli biurowych wraz z montaŜem – część I 

zamówienia (stanowiska pracownicze)  
 

 

W trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (dalej: „Ustawa” lub „ustawa Pzp”) 

niniejszym zawiadamiam, iŜ w przedmiotowej części postępowania Zamawiający działając na 

podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty firmy 

SPACEPLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-796), przy ulicy Duchnickiej 3, która 

zaoferowała za wykonanie przedmiotu zamówienia w Części I łączną cenę brutto w kwocie 

37.416,60 zł,  

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty SPACEPLAN Sp. z o.o. w wyŜej powołanym 

trybie, bowiem BARMA Meble Biurowe Sp. z o.o., której oferta została wybrana w dniu 18 

października 2011 r., mimo pisemnego wezwania do zawarcia umowy i wyznaczenia w tym 

celu terminu, uchyliła się od zawarcia umowy w przedmiotowej sprawie oraz nie wniosła 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, a oferta SPACEPLAN Sp. z o.o. jest ofertą 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złoŜonych w części I przedmiotowego 

postępowania.  

 

W tabeli poniŜej podano pozostałe informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy:  

Część I  

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz  

adres wykonawcy 
Cena 

brutto  

w PLN 

Pkt  

w kryterium  

cena brutto – 

waga 100% 

Uwagi 

1 
SPACEPLAN Sp. z o.o.  

ul. Duchnicka 3; 01-796 Warszawa  
37.416,60 90,93  

2 
BARMA Meble Biurowe Sp. z o.o.  

ul. Kossutha 5 A; 40-844 Katowice  
34.021,80 100,00 

Wykonawca uchylił się 

od zawarcia umowy  

i nie wniósł 

zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania 

umowy 

3 
OFFICE PLUS Sp. z o.o.  

ul. Taborowa 18; 02-699 Warszawa  
39.246,84 86,69  

5 
JARD Robert Durlak Sp. j. 

ul. Łopuszańska 36; 02-220 Warszawa  
48.062,25 70,79  

 
Dyrektor  

Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

 

/Małgorzata Szelachowska/ 

 


