
 

Sulejówek, dnia 04 grudnia 2020 r. 

ZP/MJP/28/2020 
 

 
 

do wszystkich Wykonawców 
 
 
 
dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Usługę druku zeszytów historycznych dla Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku”. 

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający przekazuje następujące informacje: 

I. W wyniku dokonanego badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, jako 

najkorzystniejsza wybrana została: 

oferta nr 1 

Zapol Sobczyk Sp. J., Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin  

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
a złożona przez niego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu oraz 
otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SIWZ. 

Uzasadnienie prawne: 

Stosownie do art. 91 ust. 1 Pzp: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

II. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed upływem terminu 

składania ofert złożone zostały oferty przez następujących Wykonawców: 

 Nr 
oferty  

Wykonawca  Wysokość nakładu dla 
każdego zeszytu  

Cena jednostkowa zeszytu 
brutto  

1  Zapol Sobczyk Sp. J., Al. Piastów 42, 
71-062 Szczecin  

1600 szt.  3,31 zł  

2  Lotos Poligrafia Sp. z o.o., ul. Wał 
Miedzeszyński 98, 04-987 Warszawa  

2950 szt.  1,79 zł  

 

 



 

III. Punktacja przyznana Wykonawcom: 

Punktacja przyznana Wykonawcom w poszczególnych kryteriach i łączna punktacja przedstawia się 

następująco:  

numer oferty oferta nr 1 

I. Punkty w kryterium “Cena oferty” 
60,00 

II.  Punkty w kryterium “Ocena jakościowa”, w tym: 
35,00 

1.  ocena próbek 
35,00 

2.  czas realizacji reklamacji  
0,00 

RAZEM 95,00 

IV. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

V. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowania, został wykluczony Wykonawca: 

Lotos Poligrafia Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 98, 04-987 Warszawa 

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24 ust. 1 pkt 12), tj. wykonawca nie wykazał spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na wezwanie do złożenia dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału złożył dokumenty będące kserokopiami, których 

Zamawiający nie mógł uznać za złożone prawidłowo. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów 

Wykonawca nie odpowiedział.  

 


