
 

 

IMIM/DOP/  1338 /2014 Kraków, 13.05.2014 r. 

znak sprawy: PN-09-2014  

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  
 

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, zgodnie z art. 92 

ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.) informuje, że w 

wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.04.2014 r. pod numerem: 116154-2014 na: wykonanie 

usługi drukowania.  
 

 

Złożono ofert: 10 

Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 4 

Cena (brutto)oferty najtańszej:  24181,50 zł 

Cena  (brutto)oferty najdroższej:   45570,00 zł  

Zamawiający wybrał ofertę firmy:  

K&K Reklama Poligrafia 

ul. Ostatnia 22, 31-444 Kraków 

za cenę oferty brutto: 24181,50 zł 
 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Nr 

tematu 

Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

Razem 

  Cena (koszt)  

1 

(2) 

Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak 

ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek 

75,11 75,11 

1 

(3) 

Wydawnictwo Tekst sp. z o.o. 

ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz 

62,67 62,67 

1 

(6) 

K&K Reklama Poligrafia 

ul. Ostatnia 22, 31-444 Kraków 

100 100 

1 

(8) 

Orekop s.c. Joanna Małolepsza, Helena Marzec 

ul. Armii Krajowej 6 lok. 1, 30-150 Kraków 

53,06 53,06 

1 

(9) 

Ole Bright sp.  z o. o. 

ul. Urzędnicza 38/1, 30-048 Kraków 

81,96 81,96 

1 

(10) 

Firma Poligraficzno-Komputerowa, Polycomp Jacek 

Łucki, ul. Taklińskiego 6a/1, 30-499 Kraków 

72,65 72,65 



 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania: 
Lp. Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy: 

1 

(5) 

ESUS Tomasz Przybylak 

ul. Południowa 54, 

 62-064 Plewiska 
 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Wykonawca nie 

wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający w dniu 30.04.2014 r. wezwał Wykonawcę do 

uzupełnienia braku oferty tj.  

uzupełnienia aktualnego odpisu z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, gdyż załączony 

dokument do oferty był z dnia 23 lipca 2013. 

W dniu 05.05.2014r. Wykonawca uzupełnił brak poprzez 

przedstawienie odpisu z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej  z datą 30.04.2014.  

Uzupełniony dokument został wydrukowany z datą 

30.04.2014r., nie potwierdza on spełniania warunku na dzień 

składania ofert tj. 14.04.2014r. 

 

W toku postępowania zostały odrzucone następujące oferty: 

Lp. 
Nr oferty,  

nazwa i adres wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

(1) 

Partner Poligrafia Andrzej Kardasz 

ul. Zwycięstwa 10, 

15-703 Białystok 

 

Uzasadnienie prawne: 

art. 89 ust. 1 pkt. 6 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera  błędy w 

obliczeniu ceny. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Przedstawiona w ofercie stawka VAT 23% jest błędna, gdyż 

na publikacje posiadające numer ISBN stawka VAT wynosi  

5%.  

Zamawiający na pytanie z dnia 08.04.2014 odpowiedział w 

dniu 08.04.2014, że publikacje będą miały nadany nr ISBN, 

odpowiedz została umieszczona na stronie internetowej 

Instytutu.  

2 

(4) 

P.P.U Multigraf s. c. 

ul. Bielicka 76C, 

85-135 Bydgoszcz 

 

Uzasadnienie prawne: 

art. 89 ust. 1 pkt. 2 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada 

treści SIWZ. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca nie uwzględnił w ofercie opracowania 

graficznego, które były wymagane przez Zamawiającego. 

Zamawiający wzywał Wykonawcę do wyjaśnień. 

Wykonawca potwierdził, że oferta nie zawiera 

opracowania graficznego. 



 

 

3 

(5) 

ESUS Tomasz Przybylak 

ul. Południowa 54, 62-064 Plewiska 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 89. ust.1 pkt 5 

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został 

wykluczony 

4 

(7) 

Benkowski Publishing & Balloons 

ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok 

 

Uzasadnienie prawne: 

art. 89 ust. 1 pkt. 2 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada 

treści SIWZ. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca nie uwzględnił w cenie oferty redakcji 

technicznej, składu oraz transportu, które były wymagane 

przez Zamawiającego. 

Zamawiający wzywał Wykonawcę do wyjaśnień. 

Wykonawca potwierdził, że oferta nie zawiera redakcji 

technicznej, składu oraz transportu. 

Jednocześnie zawiadamiamy, że wobec czynności Zamawiającego polegających na wykluczeniu 

odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty Odwołującego, 

przysługuje odwołanie w terminie 5 dni od otrzymania przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,  w formie określonej w ust.180 ustawy PZP. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie. 

Umowa w prowadzonym postępowaniu może zostać zawarta po: 19 maja 2014. 

 

 


