
Szczecin, dnia 11.07.2018 r.

ZZ-2380-75/18

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  zakup  i  dostawa materiałów eksploatacyjnych  (tonery,  bębny)  oraz  części  i

akcesoria (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego 

  

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

część IV– zadanie nr 4 

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

złożonej przez Wykonawcę:

HAPRINT TONERY S.C.

Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław

Ustowo 40 M/14

70-001 Ustowo

za łączną cenę brutto 57.183,93 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. 

2b) 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):

Lp.

Nr

oferty

Wykonawca Liczba pkt wg kryterium

1 4 HAPRINT TONERY S.C.

Błauciak Dariusz, 

Skowroński Przemysław

Ustowo 40 M/14

70-001 Ustowo

faks: 91 812-09-14

mail: marek@haprint.pl

Cena brutto oferty (K1) – 60,00; 

Materiały oryginalne (K2)– 0,00;

Okres gwarancji (K3)– 35,00

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (K4)-  0,00

Razem :  95,00
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2 6 CK TONERY Sp. z o.o.

ul. Zagórska 186

25-346 Kielce

faks: 41 340-04-10

mail: cktonery@op.pl

Cena brutto oferty (K1) – 43,54; 

Materiały oryginalne (K2)– 0,00;

Okres gwarancji (K3)– 35,00

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (K4)-  1,00

Razem :  79,54

3 7 P.W. MULTIKOM

Adam Papierski

ul. Fabryczna 15

85-741 Bydgoszcz

faks: 52 361-60-06

mail: przetargi@multikom.pl

Cena brutto oferty (K1) – 31,30; 

Materiały oryginalne (K2)– 0,00;

Okres gwarancji (K3)– 35,00

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (K4)-  0,00

Razem :  66,30

4 2 3DYTA Edyta Korupczyńska

ul. Jaśminowa 18

05-092 Łomianki

faks: 22 490-88-46

mail: przetargi@3dyta.pl

Cena brutto oferty (K1) – 10,07; 

Materiały oryginalne – 4,00;

Okres gwarancji – 35,00

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej -  0,00

Razem :  49,07

5 5 World Trade Technology Polska

Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 36G/22

32-020 Wieliczka

faks: 12 397-30-14

mail: przetargi@wttp.pl

Oferta odrzucona

6 8 CITY BIURO Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 22

66-460 Witnica

faks: 95 751-58-88

mail: przetargi@citybiuro.pl

Oferta odrzucona

część V – zadanie nr 5 

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

złożonej przez Wykonawcę:

3DYTA Edyta Korupczyńska

ul. Jaśminowa 18

05-092 Łomianki

za łączną cenę brutto 23.370,00  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
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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. 

2b) 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):

Lp.

Nr

oferty

Wykonawca Liczba pkt wg kryterium

1 2 3DYTA Edyta Korupczyńska

ul. Jaśminowa 18

05-092 Łomianki

faks: 22 490-88-46

mail: przetargi@3dyta.pl

Cena brutto oferty (K1) – 53,97; 

Materiały oryginalne – 20,00;

Okres gwarancji – 19,00

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej -  0,00

Razem :  92,97

2 3 PRYZMAT Szczecin Sp. z o.o.

ul. Starkiewicza 13

70-112 Szczecin

faks: 91 482-15-98

mail: m.lacinski@pryzmat.com

Cena brutto oferty (K1) – 51,59; 

Materiały oryginalne – 20,00;

Okres gwarancji – 19,00

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej -  0,00

Razem :  90,59

3 4 HAPRINT TONERY S.C.

Błauciak Dariusz, 

Skowroński Przemysław

Ustowo 40 M/14

70-001 Ustowo

faks: 91 812-09-14

mail: marek@haprint.pl

Cena brutto oferty (K1) – 50,89; 

Materiały oryginalne – 20,00;

Okres gwarancji – 19,00

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej -  0,00

Razem :  89,89

4 10 KSERO CONTAKT Sp.J.

Janusz Pęski, Mariusz Smólski

ul. Hrubieszowska 20a

71-047 Szczecin

faks: 91 483-44-08

mail: office@ksero-contakt.pl 

Cena brutto oferty (K1) – 50,32; 

Materiały oryginalne – 20,00;

Okres gwarancji – 19,00

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej -  0,00

Razem : 89,32

5 8 CITY BIURO Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 22

66-460 Witnica

faks: 95 751-58-88

mail: przetargi@citybiuro.pl

Cena brutto oferty (K1) – 50,16 

Materiały oryginalne (K2)– 20,00;

Okres gwarancji (K3)– 19,00

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (K4) -  0,00

Razem :  89,16

6 1 PHU IDE Dariusz Rotter

ul. Łukasińskiego 110

71-215 Szczecin

faks 91 486 16 92

mail: rotter@ide.szczecin.pl

Cena brutto oferty (K1) – 49,97; 

Materiały oryginalne (K2)– 20,00;

Okres gwarancji (K3)– 19,00

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (K4) -  0,00
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Razem :  88,97

7 7 P.W. MULTIKOM

Adam Papierski

ul. Fabryczna 15

85-741 Bydgoszcz

faks: 52 361-60-06

mail: przetargi@multikom.pl

Cena brutto oferty (K1) – 60,00; 

Materiały oryginalne (K2)–0,00;

Okres gwarancji (K3)– 19,00

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (K4) -  0,00

Razem :  79,00

8 5 World Trade Technology Polska

Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 36G/22

32-020 Wieliczka

faks: 12 397-30-14

mail: przetargi@wttp.pl

Oferta odrzucona

3)  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);

   4) 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. A.G.
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