
 

 

 

Szczecin, dnia 26.08.2020 r. 

ZZ-2380-46/20 

informacja na stronę internetową 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej 

dalej „uPzp” na zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca drukarek 

monochromatycznych A4 oraz  zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca 

wraz z instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3 

Zadanie nr 2 - drukarki monochromatyczne A4 

     Zamawiający informuje, iż zwiększył kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 

do wysokości najkorzystniejszej oferty. 

  

     Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o: 

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2 (art. 92 ust. 1 

pkt 1 uPzp) złożonej przez Wykonawcę: 

ATA SZCZECIN Sp. z o.o. 

ul. Granitowa 7a 

70-750 Szczecin  

za cenę brutto 65 880,00 zł za zamówienie gwarantowane oraz za cenę brutto 32 940,00 zł za zamówienie 

w ramach prawa opcji. 

Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała 

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał, 

iż spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania. 

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).  

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miej-

scami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

 

 

 



 

 

 

L.p. Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Liczba pkt wg kryterium 

1 5 ATA SZCZECIN 

Sp. z o.o. 

ul. Granitowa 7a 

70-750 Szczecin 

Cena w zł brutto (K1) – 60,00 w tym: 

- cena w zł brutto zamówienia gwarantowanego 

(KG) – 55,00; 

- cena w zł brutto zamówienia w ramach prawa 

opcji (KO) – 5,00; 

Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia 

(K2) – 19,00; 

Wydajność tonera czarnego (K3) – 5,00; 

Wydajność bębna czarnego (K4) – 1,20; 

Zatrudnienie przy realizacji zadania osoby 

niepełnosprawnej (K5) – 0,00; 

Razem :  85,20 

2 2 ANMIT s.c. Teresa Wróblewska  

Michał Wróblewski 

ul. Mickiewicza 132 

71-147 Szczecin 

Cena w zł brutto (K1) – 49,76 w tym: 

- cena w zł brutto zamówienia gwarantowanego 

(KG) – 45,61; 

- cena w zł brutto zamówienia w ramach prawa 

opcji (KO) – 4,15; 

Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia 

(K2) – 10,00; 

Wydajność tonera czarnego (K3) – 5,00; 

Wydajność bębna czarnego (K4) – 10,00; 

Zatrudnienie przy realizacji zadania osoby 

niepełnosprawnej (K5) – 1,00; 

Razem :  75,76 

3 4 Copy.Net.pl Piotr Sójka 

ul. Cypryjska 70/U2 

02-761 Warszawa 

Cena w zł brutto (K1) – 44,88 w tym: 

- cena w zł brutto zamówienia gwarantowanego 

(KG) – 41,14; 

- cena w zł brutto zamówienia w ramach prawa 

opcji (KO) – 3,74; 

Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia 

(K2) – 19,00; 

Wydajność tonera czarnego (K3) – 10,00; 

Wydajność bębna czarnego (K4) – 1,00; 

Zatrudnienie przy realizacji zadania osoby 

niepełnosprawnej (K5) – 0,00; 

Razem :  74,88 



 

 

 

4 6 IDE Dariusz Rotter 

ul. Łukasińskiego 110 

71-215 Szczecin 

Cena w zł brutto (K1) – 37,32 w tym: 

- cena w zł brutto zamówienia gwarantowanego 

(KG) – 34,21; 

- cena w zł brutto zamówienia w ramach prawa 

opcji (KO) – 3,11; 

Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia 

(K2) – 19,00; 

Wydajność tonera czarnego (K3) – 4,20; 

Wydajność bębna czarnego (K4) – 0,00; 

Zatrudnienie przy realizacji zadania osoby 

niepełnosprawnej (K5) – 1,00; 

Razem :  61,52 

5 1 CEZAR Cezary Machnio 

i Piotr Gębka Sp. z o.o. 

ul. Wolność 8 lok 4 

26-600 Radom 

Cena w zł brutto (K1) – 26,35 w tym: 

- cena w zł brutto zamówienia gwarantowanego 

(KG) – 24,15; 

- cena w zł brutto zamówienia w ramach prawa 

opcji (KO) – 2,20; 

Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia 

(K2) – 19,00; 

Wydajność tonera czarnego (K3) – 5,00; 

Wydajność bębna czarnego (K4) – 10,00; 

Zatrudnienie przy realizacji zadania osoby 

niepełnosprawnej (K5) – 1,00; 

Razem :  61,35 

6 3 DKS Sp. z o.o. 

ul. Energetyczna 15 

80-180 Kowale 

Cena w zł brutto (K1) – 32,33 w tym: 

- cena w zł brutto zamówienia gwarantowanego 

(KG) – 29,64; 

- cena w zł brutto zamówienia w ramach prawa 

opcji (KO) – 2,69; 

Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia 

(K2) – 19,00; 

Wydajność tonera czarnego (K3) – 4,20; 

Wydajność bębna czarnego (K4) – 0,00; 

Zatrudnienie przy realizacji zadania osoby 

niepełnosprawnej (K5) – 0,00; 

Razem :  55,53 

 



 

 

 

 

1.3) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający 

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu); 

1.4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): 

Zamawiający nie stosuje dynamicznego systemu zakupów, ponieważ nie przewiduje udzielenia zamówienia 

w trybie określonym w art. 102 uPzp. 
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