Warszawa, 14 luty 2019 r.
DAG-SZP.262.3.2019
ZATWIERDZAM

Zbigniew Zieliński
Dyrektor Działu
Administracji i Zakupów
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ
O ODRZUCONYCH OFERTACH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 3/19/PN) na prenumeratę
prasy elektronicznej na rok 2019.
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej uPzp, niniejszym przekazuję informację
o wyniku postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego do dnia 31 stycznia 2019 r. godz. 12:00 (tj. do terminu składania
ofert określonego w ogłoszeniu o zamówieniu nr 506140-N-2019, zamieszczonym w
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.01.2019 r.), złożono 3 oferty.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 31 stycznia 2019 r., godz. 12:30. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.:
Część I – brutto 9.700,63 zł.

Część II - brutto 63.541,80 zł.
Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniu 13 lutego 2019 r. dokonano oceny ofert
zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – cena oferty
brutto - waga 100%.

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

e-kiosk SA
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa

1.

2.

Punkty za
kryterium cena
oferty brutto waga 100%
Dla cz. I- 100
Dla cz. II - 100

Łączna liczba zdobytych
punktów

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Część I
Cena oferty brutto: 10 654,56 zł – cena
zamieniona w wyniku poprawy
oczywistej omyłki rachunkowej(waga
100%)
Część II
Cena oferty brutto: 47 355,00 zł (waga
100%)
POLITYKA INSIGHT Sp. z o. o.
ul. Słupecka 6
02-309 Warszawa

Wykonawca

3.

Dla cz. I – 100 pkt
Dla cz. II – 100 pkt

GARMOND PRESS S.A.
ul. Lubicz 3
31-034 Kraków

wykluczony z
postępowania,
oferta
odrzucona.

Wykonawca
wykluczony z
postępowania, oferta
odrzucona.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla cz. I i
II złożonej przez:

e-kiosk SA
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu, złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z kryteriami oceny ofert
i określonym w SIWZ wzorem arytmetycznym ww. oferta otrzymała 100 punktów zarówno dla
cz I jak i II. Cena wybranej oferty w cz. I wynosi: 10 654,56 zł brutto. Zamawiający zdecydował
zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla cz. I do kwoty
oferty. Cena wybranej oferty w cz. II wynosi: 47 355,00 zł brutto ww. zamówienia i mieści się
w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 uPzp
Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 uPzp umowa z wybranym
Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
niniejszego zawiadomienia.

