
Szczecin, dnia 09.12.2016 r.

ZZ-2380-131/16

informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

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

w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2015  r.  poz.  2164  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”  na  „zakup  i  dostawę materiałów

eksploatacyjnych do sprzętu biurowego i informatycznego”.

   

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

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej

przez Wykonawcę:

CITY BIURO Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Krasickiego 22

66-460 Witnica

za cenę w wysokości  156.415,41 zł brutto i przy okresie gwarancji 24 miesiące.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała

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

iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia. 

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. 

2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami  wykonywania  działalności  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  o  punktacji

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

Nr

oferty

Wykonawca Liczba punktów

wg kryterium

cena

Liczba punktów 

wg kryterium

okres gwarancji

Łączna 

liczba 

punktów

4 CITY BIURO Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Krasickiego 22

66-460 Witnica

faks: (95) 75-15-888

60,00 40,00 100,00

12 HAPRINT TONERY S.C.

Blauciak Dariusz, Skowroński 
Przemysław
Ustowo 40 M/14

70-001 Ustowo

faks: (91) 812-09-14

56,86 40,00 96,86
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6 NEOPRINT

Witold Burdzy
ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

faks: (15) 813-66-94

50,41 40,00 90,41

1 Sigma

ul. Bałtycka 7/9

74-500 Chojna

faks: (91) 461-54-62

46,61 40,00 86,61

3 Alebiuro.com

Wojciech Świdrowski
al. 11-go listopada 159

66-400 Gorzów Wlkp.

faks: (95) 722-42-42

45,88 40,00 85,88

9 PHU”RAKPOL” S.J.

Władysław Wojciech Rak
ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

faks: (91)48-49-170

43,10 40,00 83,10

10 TORIS-PAPIER PPH-U

Arkadiusz Tokarewicz
ul. Przemysłowa 8B

75-216 Koszalin

faks: (94) 341-69-23

40,93 40,00 80,93

5 TMB Sp. z o.o.

ul. Warszawska 79

42-202 Warszawa

email: przetargi@itmb.com.pl

36,63 40,00 76,63

11 Firma Handlowa KOMAX 9

ul. Przemysłowa 2

10-418 Olsztyn

faks: (89) 534-43-33

31,60 40,00 71,60

8 MULTIKOM Adam Papierski
ul. Fabryczna 15

85-741 Bydgoszcz

faks: (52) 361-60-06

31,52 40,00 71,32

2 UNITECH

Robert Pusz
ul. Lutyków 4-6

75-950 Koszalin

email: info@uni-tech.pl

Oferta odrzucona

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);

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

 nie ustanowił  dynamicznego systemu zakupów,  gdyż  przedmiotem zamówienia  jest zakup i  dostawa

materiałów eksploatacyjnych (po raz ostatni w bieżącym roku budżetowym), których standardy jakościowe

zostały ustalone przez zamawiającego. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, który

zgodnie  z  art.  2  pkt  2a)  ustawy Pzp,  jest  ograniczonym w czasie  elektronicznym procesem udzielania
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zamówień publicznych, ponieważ nie jest w stanie na chwilę obecną określić kiedy i w jakiej wysokości

uzyska środki finansowe na kolejnym rok budżetowy. 

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.
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