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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawy druków
Ogłoszenie nr 505641-N-2018 z dnia 2018-01-15r.

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
z póź. zm. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22), dalej, pzp , niniejszym informuje, iż: 

1. Kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

Pakiet nr 1 -  50 003,62 zł
Pakiet nr 2 -    2 583,00 zł
Pakiet nr 3 -  29 520,00 zł

2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:
Oferta nr 1
„MATURA” Śląska Wytwórnia Pieczątek i Drukarnia Gaweł Matura
ul. Stanisława Wigury 8
41-940 Piekary Śląskie
T/F: 32-380-21-54
e-mail: piekary@drukarniamatura.pl
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin płatności: 60 dni
Pakiet nr 1
Termin dostawy: do 7 dni roboczych 
Cena oferty: 168 866,70 zł
Pakiet nr 2
Termin dostawy: do 14 dni roboczych
Cena oferty: 3 321,00 zł
Pakiet nr 3
Termin dostawy: do 14 dni roboczych
Cena oferty: 46 125,00 zł

Oferta nr 2
„IMPACT” s. c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak
ul. Mikołowska 31
41-400 Mysłowice
T/F: 32-762-94-23

mailto:piekary@drukarniamatura.pl


e-mail: impactdrukarnia@poczta.onet.pl
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin płatności: 60 dni
Pakiet nr 1
Termin dostawy: do 7 dni roboczych 
Cena oferty: 43 032,72 zł, po porawieniu omyłki rachunkowej cena wynosi: 43 032,82

3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert

Nr Pakietu NR OFERTY/ OFERENT
PUNKTY W
KRYTERIUM

CENA

PUNKTY W
KRYTERIUM

TERMIN
PŁATNOŚCI

PUNKTY RAZEM

Pakiet nr 1

Oferta nr 2
„IMPACT” s. c. 
Dariusz Nowak, 
Małgorzata Nowak
ul. Mikołowska 31
41-400 Mysłowice

60 40 100

Pakiet nr 2

Oferta nr 1
„MATURA” Śląska 
Wytwórnia Pieczątek i 
Drukarnia Gaweł 
Matura
ul. Stanisława Wigury 8
41-940 Piekary Śląskie

Unieważniono
60

Unieważniono
40

Unieważniono
100

Pakiet nr 3

Oferta nr 1
„MATURA” Śląska 
Wytwórnia Pieczątek i 
Drukarnia Gaweł 
Matura
ul. Stanisława Wigury 8
41-940 Piekary Śląskie

Unieważniono
60

Unieważniono
40

Unieważniono
100

4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Pakiet nr 1
Oferta nr 2
„IMPACT” s. c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak
ul. Mikołowska 31
41-400 Mysłowice
T/F: 32-762-94-23
e-mail: impactdrukarnia@poczta.onet.pl
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin płatności: 60 dni
Pakiet nr 1
Termin dostawy: do 7 dni roboczych 



Cena oferty: 43 032,82 zł
UZASADNIENIE:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert,
a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Odrzucono następujące oferty:

Oferta nr 1
„MATURA” Śląska Wytwórnia Pieczątek i Drukarnia Gaweł Matura
ul. Stanisława Wigury 8
41-940 Piekary Śląskie
T/F: 32-380-21-54
e-mail: piekary@drukarniamatura.pl
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Termin płatności: 60 dni
Pakiet nr 1
Termin dostawy: do 7 dni roboczych 
Cena oferty: 168 866,70 zł

UZASADNIENIE:  
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, informuje, że oferta zostaje odrzucona. Jak wynikało
z  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  Zamawiający  wymagał  złożenia
w ramach próbek, 2 arkusze kartonu 250g/m2, A-3, bigowany na trzy części, wzdłuż krótszego boku.
Wykonawca wraz z ofertą, jak i wezwany do uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 pzp nie złożył
wymaganego kartonu. W związku z powyższym Zamawiający, odrzuca ofertę jako, że jej treść nie
dopowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  93  ust.  3  pkt  2  pzp,  informuje  o  unieważnieniu
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego w zakresie następujących pakietów:

Pakiet nr 2:
UZASADNIENIE:
Cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć
na  sfinansowanie  zamówienia,  przy  tym  zamawiający  nie  może  podwyższyć  tej  kwoty.  Mając
powyższe na względzie Zamawiający unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1
pkt  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,   jako,  że  cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta
z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia.

Pakiet nr 3:
UZASADNIENIE:
Cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć
na  sfinansowanie  zamówienia,  przy  tym  zamawiający  nie  może  podwyższyć  tej  kwoty.  Mając
powyższe na względzie Zamawiający unieważnienia postępowania zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1
pkt  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,   jako,  że  cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta
z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia.

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(26)ust(3)
mailto:piekary@drukarniamatura.pl


8. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli
zawiadomienie zostało przesłane środkami komunikacji elektronicznej w tym faxem albo 10 dni jeżeli
zostało  przesłane  w  inny  sposób.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego przed upływem tego terminu, gdy złożono tylko jedną ofertę.

Z poważaniem


