Kielce, 19.09.2012.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. postępowania: „Wykonanie usługi druku dziewięciu wydawnictw, plakatu i trzech ulotek dla
Muzeum Historii Kielc” (ZP-MHKi/4/2012)

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Muzeum Historii Kielc
informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Wykonanie usługi druku
dziewięciu wydawnictw, plakatu i trzech ulotek dla Muzeum Historii Kielc (ZP-MHKi/4/2012)
jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:
DROGOWIEC – PL Sp. z o.o.
Ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 35A
25-432 Kielce
Uzasadnienie wyboru:
Zgodnie z art. 72 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybrał ofertę z najniższą
ceną.

W prowadzonym postępowaniu:
- wpłynęło trzy oferty,
- brak ofert wykluczonych,
- odrzucono jedną ofertę.

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana dla poszczególnych ofert w kryterium oceny ofert i
łączna punktacja.
Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

1

Drogowiec – PL Sp. z o.o., ul. J. NowakaJeziorańskiego 35A, 25-432 Kielce

3

Oficyna Poligraficzna „APLA” s.j. W. Grochulski,
W. Skuza, Z. Czarniecki, 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 89

Liczba pkt w
Kryterium
„cena:

Łączna
uzyskanych
punktów

100

100

82,50

82,50

liczba

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień Zamawiający informuje, że w
toku postępowania odrzucił ofertę Wykonawcy:
Oferta nr 2: „PPHU Totem s.c.” M. Rejnowski, J. Zamiara, ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław

Uzasadnienie prawne:
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jej
treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W złożonej ofercie
przewidziano druk cyfrowy i druk offsetowy. Zamawiający wymagał druk offsetowy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta
zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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