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informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

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

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na: „na zakup i

dostawę materiałów  eksploatacyjnych  (tonery,  bębny,  tusze)  oraz  części  i  akcesoriów  (zespoły

grzewcze  fusery,  pasy  transmisyjne,  pojemniki  na  zużyte  tonery)  do  sprzętu  biurowego  i

informatycznego”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:  

dotyczy: część I – materiały eksploatacyjne (tonery, bębny, tusze)

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

Wykonawcę:

Cartridge Control Kielce 
Sp. z o.o.
ul. Zagórska 186
25-346 Kielce
email: cktonery@op.pl

za cenę brutto 199 461,72 zł i i przy okresie gwarancji 48 miesięcy  

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 rozdziale 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

10 Cartridge Control Kielce 
Sp. z o.o.
ul. Zagórska 186
25-346 Kielce
email: cktonery@op.pl

60,00 40,00 100,00
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3 World Trade Technology Polska Sp. z 
o.o.
ul. Sikorki 23
31-589 Kraków
faks: (12) 397 30 14

55,91 40,00 95,91

7 MULTIKOM 
Adam Papierski
ul. Fabryczna 15
85-741 Bydgoszcz
faks: (52) 361-60-06

54,81 40,00 94,81

9 CITY BIURO Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krasickiego 22
66-460 Witnica
faks: (95) 75-15-888

53,99 40,00 93,99

2 GOLDEN LINE
Paweł Dostych
ul. Krakowska 150
35-506 Rzeszów
faks: (17) 785 04 51

52,85 40,00 92,85

4 TMB Sp. z o.o.
ul. Piastowska 202
42-202 Częstochowa
faks: (34) 363 30 14

50,15 40,00 90,15

5 ECOBLACK S.C.
M. Szewczyk, Ł. Baran
ul. Domaniówka 1E
25-413 Kielce
faks: (41) 368 29 02

50,00 40,00 90,00

11 HAPRINT TONERY S.C.
Blauciak Dariusz, Skowroński 
Przemysław
Ustowo 40 M/14
70-001 Ustowo
faks: (91) 812-09-14

41,30 40,00 81,30

8 PRAXIS ŁÓDŹ
Pilecka i Petlak Spółka Jawna
ul. Wólczańska 66
90-516 Łódź
faks: (42) 637 20 67

26,48 40,00 66,48

1 REGENA 
Jerzy Kukla
Koszewnica 38B
08-130 Kotuń
email: regena.jk@gmail.com

23,19 40,00 63,19

6 Laser1 S.C.
Jerzy Osieja, Zdzisław Suchodolski
ul. Warszawska 31/33
25-518 Kielce
faks: (41) 344 50 91

Oferta odrzucona
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3) w postępowaniu w zakresie ww. części odrzucono jedną ofertę (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp):

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy

Uzasadnienie

6 Laser1 S.C.
Jerzy Osieja, Zdzisław 
Suchodolski
ul. Warszawska 31/33
25-518 Kielce
faks: (41) 344 50 91

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający wymagał, aby w formularzu kalkulacji cenowej w

kolumnie 7 Wykonawca wpisał cenę jednostkową brutto oraz w

kolumnie 8 wartość brutto. W poz.30 Wykonawca  tego nie wpisał.

Zamawiający  wymagał  aby  Wykonawca  uwzględnił  i  wypełnił

wszystkie  pozycje  w  formularzu  kalkulacji  cenowej  stanowiący

załącznik nr 4.1 do SIWZ (rozdz. XII pkt 6) 

Uzasadnienie  prawne : art.  89 ust.  1 pkt 2 uPzp– Zamawiający

odrzuca ofertę, jeżeli jej  treść nie  odpowiada treści specyfikacji

istotnych  warunków  zamówienia  i  nie  można  jej  poprawić  na

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp;

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5) 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);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przedmiotem zamówienia jest

zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego oraz części akcesoriów do maszyn biurowych i

sprzętu informatycznego, 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 zamówień publicznych, ponieważ nie jest w stanie na chwilę obecną określić

kiedy i w jakiej wysokości uzyska dodatkowe środki finansowe (tj. z Porozumień, FWP itp.) na realizację zamówień.

dotyczy: części II –  części i  akcesoria (zespoły grzewcze fusery, pasy transmisyjne, pojemniki na  

zużyte tonery)

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
faks: (95) 75-15-888

za cenę brutto 31 170,66 zł i 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 rozdziale XIII SIWZ.
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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

9 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

7 MULTIKOM 
Adam Papierski
ul. Fabryczna 15
85-741 Bydgoszcz
faks: (52) 361-60-06

58,77 40,00 98,77

8 PRAXIS ŁÓDŹ
Pilecka i Petlak Spółka Jawna
ul. Wólczańska 66
90-516 Łódź
faks: (42) 637 20 67

58,51 40,00 98,51

11 HAPRINT TONERY S.C.
Blauciak Dariusz, Skowroński 
Przemysław
Ustowo 40 M/14
70-001 Ustowo
faks: (91) 812-09-14

55,28 40,00 95,28

2 GOLDEN LINE
Paweł Dostych
ul. Krakowska 150
35-506 Rzeszów
faks: 17 785 04 51

48,21 40,00 88,21

3) w postępowaniu w zakresie ww. części nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp):

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania w zakresie ww. części (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5) 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);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przedmiotem zamówienia jest

zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego oraz części akcesoriów do maszyn biurowych i

sprzętu informatycznego, 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 zamówień publicznych, ponieważ nie jest w stanie na chwilę obecną określić

kiedy i w jakiej wysokości uzyska dodatkowe środki finansowe (tj. z Porozumień, FWP itp.) na realizację zamówień.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.
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