
Szczecin, dnia 16.04.2018 r.

ZZ-2380-31/18

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 2017 r. poz.1579

ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”  na  sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz  papieru

kserograficznego  na  potrzeby  wydziałów,  jednostek  Policji  województwa

zachodniopomorskiego oraz BSWP, CBŚP w Szczecinie

  Zamawiający  informuje  o  zwiększeniu  kwoty  jaką  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie

przedmiotowego zamówienia w części II do wysokości 750 451,85 zł brutto oraz w części IV do wysokości

1 058 ,00 zł brutto, tj. do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.

   Ponadto na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

Część II - Papier kserograficzny dla jednostek policji woj. zachodniopomorskiego   

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

RAKPOL Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Władysław Wojciech Rak

Spółka Jawna

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

za łączną cenę brutto 750 451,85 zł .

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

w ww. części największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww. część wykazał, iż oferta 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

miejscami 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

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wyko-

nawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 RAKPOL Przedsiębiorstwo Handlowo Usłu-

gowe Władysław Wojciech Rak

Spółka Jawna

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  100,00

2 1 RESPOL Polska Sp. z o.o.

ul. Szczawiowa 71

70-010 Szczecin

Cena brutto oferty (C) – 59,54; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  99,54

1.3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp):

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

1.4) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert  (art. 92 ust. 1 pkt 3

uPzp):  

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty na ww. części.

Część IV- Papier kserograficzny dla BSWP Wydział w Szczecinie   

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

RAKPOL Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Władysław Wojciech Rak

Spółka Jawna

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

za łączną cenę brutto 1 058,00 zł.

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

w ww. części największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww. część wykazał, iż oferta 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

miejscami 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

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wyko-

nawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 RAKPOL Przedsiębiorstwo Handlowo Usłu-

gowe Władysław Wojciech Rak

Spółka Jawna

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  100,00

2 1 RESPOL Polska Sp. z o.o.

ul. Szczawiowa 71

70-010 Szczecin

Cena brutto oferty (C) – 59,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  99,00

1.3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp):

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

1.4) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert  (art. 92 ust. 1 pkt 3

uPzp):  

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty na ww. części.

Część VI - Papier kserograficzny dla CBŚP Zarząd w Szczecinie   

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

RAKPOL Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Władysław Wojciech Rak

Spółka Jawna

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

za łączną cenę brutto 6 488,14 zł.

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

w ww. części największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww. część wykazał, iż oferta 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

miejscami 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

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wyko-

nawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 RAKPOL Przedsiębiorstwo Handlowo Usłu-

gowe Władysław Wojciech Rak

Spółka Jawna

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  100,00

2 1 RESPOL Polska Sp. z o.o.

ul. Szczawiowa 71

70-010 Szczecin

Cena brutto oferty (C) – 58,97; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  98,97

1.3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp):

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

1.4) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert  (art. 92 ust. 1 pkt 3

uPzp):  

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty na ww. części.

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

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. części (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

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

Zamawiający  nie  stosuje  dynamicznego  systemu  zakupów  dla  ww.  części,  ponieważ  nie  przewiduje

udzielenia zamówienia w trybie dwustopniowym określonym w art. 102 uPzp.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


