
Kielce, dn. 15.07.2020 r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TP/131/2020 

Nazwa zadania: „Dostawy materia łów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz papieru 
termicznego w okresie 2 lat" 

Zadanie nr 3: Dostawy papieru termicznego 

1. Działając na podstawie art. 92 usł. 1 pkt 1) Prawa zamówie ń  publicznych. Zamawiaj ący informuje, 

że w prowadzonym post ępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsz ą  ofertę  złożoną  

przez Wykonawcę : 

Ilość  punktów 

Ilość  punktów 
w kryterium 

 
Nr Firma (nazwa) lub nazwisko 

w kryterium 
okres Łączna ilość  

oferty oraz adres Wykonawcy 
cena brutto . 

gwarancji punktów 
niezmiennosci  

cen netto  
CompArt International 

Kałużny i Hopfer Sp.J 

4 Ul. Hetmańska 35 60 40 100 

04-305 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana zosta ła zgodnie z art. 91 ust. I ustawy Pzp na podstawie kryteriów 

oceny ofert okre ś lonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzyma ła najwyższą  

liczbę  punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. W prowadzonym post ępowaniu zostały złożone następujące oferty. 

Ilość  punktów 

Ilość  punktów 
w kryterium 

 
Nr Firma (nazwa) lub nazwisko 

wkryterium 
okres Łączna ilość  

oferty oraz adres Wykonawcy 
cena brutto 

gwarancji 
.  

punktów 
niezmiennosci  

cen netto  
BIURO MARKET 

Leszek Kulina Spó łka Jawna 

1 Ul. Zagórska 118 O O O 

25-346 Kielce 



3 

Tona Tuszu.pI Sp. z o.o. 

Ul. Grzybowska 87 

00-844 Warszawa 
38,96 40 78,96 

CompArt International 

Kałużny I Hopfer Sp.i 

4 Ul. Hetma ńska 35 60 40 100 

04-305 Warszawa 

ECOBLACK S.C. 

M. Szewczyk Ł . Baran 

6 ul. Domaniówka 1E 37.14 40 77 9 14 

25-413 Kielce 

Działaj ąc na podstawie art. 92 ust. I pkt. 2) Prawa zamówie ń  publicznych Zamawiaj ący informuje, 

że w prowadzonym postępowaniu nie zosta ł  wykluczony żaden Wykonawca. 

Działając na podstawie art. 92 ust. I pkt 3) Prawa zamówie ń  publicznych Zamawiaj ący informuje, 

że w prowadzonym postępowaniu zosta ł  odrzucony następujący Wykonawca: 

BIURO MARKET 

Leszek Kulina Spó łka Jawna 

Ul. Zagórska 118 

25-346 Kielce 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, (Zamawiaj ący odrzuca ofert ę  jeżeli zawiera błędy w 

obliczeniu ceny). 

Zamawiaj ący analizuj ąc wyja śnienie wykonawcy w zestawieniu z tre ścią  złożonej oferty w zakresie 

formularza cenowego uzna ł , że oferta zawiera b łędy w obliczeniu ceny. Przede wszystkim 

Wykonawca nie potwierdzi ł , że jest w stanie wykona ć  zamówienia za podan ą  cenę . Ponadto wskaza ł , 

że cen ę  obliczył  inaczej, ni ż  wynika to z SIWZ i formularza cenowego, przyjmuj ąc jako jednostkę  miary 

jeden arkusz, nie za ś  jedno opakowanie licz ące 100 kartek jak wymaga ł  tego Zamawiaj ący, przy czym 

jak się  wydaje Wykonawca poprzez „arkusz" rozumie „kartk ę". Zatem dokonuj ąc wyliczenia w 

oparciu o wyja śnienia Zamawiaj ącego cena jednostkowa netto za opakowanie (100 kartek) wynosi 

52,00 É. netto, co przy ilo ści 4000 daje kwotę  208.000,00 É. netto. Zatem s ą  to zupe łnie inne 

jednostki miary i ceny ni ż  podane i wyliczone przez Wykonawc ę  w ofercie, co prowadzi do 

jednoznacznego wniosku, że oferta wykonawcy zawiera b łędy w obliczeniu ceny. 



Podpisanie umowy mo ż liwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalno ści. 
Miejsce i termin podpisania umowy zostan ą  uzgodnione z wy łonionym Wykonawc ą . 

Ś rodki ochrony prawnej: 

Od niniejszej decyzji Zamawiaj ącego Wykonawcy przys ługują  środki ochrony prawnej (odwo łanie, 

skarga do sądu) wobec czynno ści: 

1) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 

2) odrzucenia oferty Wykonawcy, 

3) wyboru najkorzystniejszej oferty, 

W pozosta łych przypadkach odwo łanie nie przys ługuje. 

Wykonawca mo że również  w terminie przewidzianym do wniesienia odwo łania poinformowa ć  

Zamawiającego 0: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynno ści podj ętej przez Zamawiaj ącego w niniejszym 

postępowaniu, lub 

2) zaniechaniu czynno ści, do której Zamawiaj ący jest zobowi ązany na podstawie ustawy, 

na które nie przys ługuje w niniejszym postępowaniu odwo łanie. 

Termin wniesienia odwołania/przes łania wymienionej powy żej informacji: 5 dni od dnia przes łania 

niniejszego pisma przy u życiu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna) 

lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, je żeli zostało ono przes łane w inny sposób. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduj ą  się  w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówie ń  publicznych „. Ś rodki ochrony prawnej", art. od 179 

do 198g. 

Z up. Dyrektora 

mgr inż. Ryszartf3edla 
Z- cę-. Dyrektor 

Is. Techz lO acyjnyoh 

Ryszard Be Ła - pracownik zamawiaj ącego 
któremu kierownik powierzy ł  wykonanie 

zastrzeżonych dla siebie czynności. 


