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Nr postępowania: 02/ZC/IKM/2019

Gdańsk, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
na usługi drukowania i dostawy dla Instytutu Kultury Miejskiej
Nr postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 02/ZC/IKM/2019
Przedmiot zamówienia: usługi drukowania i dostawy dla Instytutu Kultury Miejskiej
Tryb postępowania: zapytanie o cenę
Dynamiczny systemu zakupów: nie został ustanowiony
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że:
1) w Części I postępowania nr 02/ZC/IKM/2019 tj. usługi drukowania książek z nadanymi numerami
ISBN, ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca: Małgorzata Kowalcze Zakład Poligraficzny
Sindruk;
2) w Części II postępowania nr 02/ZC/IKM/2019 tj. usługi drukowania materiałów promocyjnych
wydarzeń i projektów kulturalnych organizowanych przez IKM, ofertę najkorzystniejszą złożył
Wykonawca: Małgorzata Kowalcze Zakład Poligraficzny Sindruk;
I. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZĘŚCI I POSTĘPOWANIA:
Przedmiotem Części I postępowania nr 02/ZC/IKM/2019 były usługi drukowania książek z nadanymi
numerami ISBN. W części I postępowania zostały złożone 4 ofert. Poniższa tabela zawiera pełne
streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Nr
Wykonawca
oferty
1

2
3

4

Cena netto
oferty

Cena brutto oferty Liczba punktów

Małgorzata Kowalcze Zakład
Poligraficzny Sindruk
Firmowa 12, 45-594 Opole

4 600,00 zł

4 830,00 zł

100,00 pkt

Drukarnia WL Sp. z o.o.
Elbląska 68C, 80-761 Gdańsk

5 275,00 zł

5 538,75 zł

87,20 pkt

Drukarnia Misiuro
Zbigniew Misiuro
Gdańska 29, 80-518 Gdańsk

6 700,00 zł

7 035,00 zł oferta odrzucona
przed poprawieniem
oczywistej omyłki
rachunkowej:

Drukarnia Apla Artur Bulba
Reja 3, 80-404 Gdańsk

5 827,00 zł
CENA PRAWIDŁOWA
po poprawieniu
oczywistej omyłki
rachunkowej:

5 550,00 zł

5 827,50 zł oferta odrzucona

Ofertę najkorzystniejszą w Części I postępowania złożył Wykonawca Małgorzata Kowalcze Zakład
Poligraficzny Sindruk. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 4 830,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest nie podlegającą odrzuceniu ofertą najkorzystniejszą, wybraną na podstawie
kryteriów oceny ofert (cena - 100%). Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt
(suma punktów uzyskanych za oceniane kryteria). Pozostałe oferty uzyskały mniejszą liczbę punktów
niż wybrana oferta.
Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, tj. Małgorzata Kowalcze Zakład Poligraficzny
Sindruk w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).
II. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZĘŚCI II POSTĘPOWANIA:
Przedmiotem Części II postępowania nr 02/ZC/IKM/2019 były usługi drukowania usługi drukowania
materiałów promocyjnych wydarzeń i projektów kulturalnych organizowanych przez IKM.
W części II postępowania zostało złożonych 5 ofert. Poniższa tabela zawiera pełne streszczenie
i porównanie złożonych ofert:
Nr
Wykonawca
oferty
1

2
3

4

Cena netto
oferty

Cena brutto oferty Liczba punktów

Małgorzata Kowalcze Zakład
Poligraficzny Sindruk
Firmowa 12, 45-594 Opole

17 567,00 zł

21 607,41 zł

100,00 pkt

Drukarnia WL Sp. z o.o.
Elbląska 68C, 80-761 Gdańsk

18 338,50 zł

22 556,36 zł

95,79 pkt

Drukarnia Misiuro
Zbigniew Misiuro
Gdańska 29, 80-518 Gdańsk

23 152,00 zł

28 476,96 zł oferta odrzucona
przed poprawieniem
oczywistej omyłki
rachunkowej:

Drukarnia Apla Artur Bulba
Reja 3, 80-404 Gdańsk

23 744,00 zł
CENA PRAWIDŁOWA
po poprawieniu
oczywistej omyłki
rachunkowej:

5

Drukomania.pl Mateusz Rosa
Poniatowskiego 9
80-156 Gdańsk

19 304,50 zł

23 744,54 zł oferta odrzucona

22 734,50 zł

27 963,44 zł

77,27 pkt

Ofertę najkorzystniejszą w Części II postępowania złożył Wykonawca Małgorzata Kowalcze Zakład
Poligraficzny Sindruk. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 21 607,41 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest nie podlegającą odrzuceniu ofertą najkorzystniejszą, wybraną na podstawie
kryteriów oceny ofert (cena - 100%). Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt
(suma punktów uzyskanych za oceniane kryteria). Pozostałe oferty uzyskały mniejszą liczbę punktów
niż wybrana oferta.
Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, tj. Małgorzata Kowalcze Zakład Poligraficzny

Sindruk w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).
III. INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW
Z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy nie wykazali braków podstaw do wykluczenia:
- Drukarnia Apla Artur Bulba, ul. Reja 3, 80-404 Gdańsk
- Drukarnia Misiuro Zbigniew Misiuro, Gdańska 29, 80-518 Gdańsk
Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy Drukarnia Misiuro Zbigniew Misiuro:
Wykonawca Drukarnia Misiuro Zbigniew Misiuro nie złożył do Zamawiającego oświadczenia, o którym
mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do grupy kapitałowej). Termin ustawowy na złożenie tego oświadczenia minął
5 kwietnia 2019 r. (trzy dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Zamawiający w dniu otwarcia ofert tj. 2 kwietnia 2019 r., niezwłocznie po opublikowaniu na stronie
internetowej protokołu z otwarcia ofert (zawierającego informacje o których mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Prawo Zamówień Publicznych) poinformował o tym fakcie Wykonawcę. Wezwał jednocześnie
Wykonawcę do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej w ustawowym terminie 3 dni, tj. do 5 kwietnia 2019 r.
We wskazanym terminie Wykonawca nie złożył wymaganego oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do grupy kapitałowej. Tym samym Wykonawca nie wykazał braku podstaw do
wykluczenia. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy PZP,
Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust.
4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy Drukarnia Apla Artur Bulba:
Wykonawca Drukarnia Apla Artur Bulba dołączył do oferty niepełne oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia. W złożonym przez Wykonawcę dokumencie brakowało ostatniej części tj. oświadczenia
dotyczącego aktualności i prawdziwości podanych informacji.
Ponadto Wykonawca nie złożył do Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11
ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
grupy kapitałowej). Termin ustawowy na złożenie tego oświadczenia minął 5 kwietnia 2019 r. (trzy dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Zamawiający w dniu 8 kwietnia 2019 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia:
- kompletnego (pełnego) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ),
- oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ),
W wyznaczonym terminie (do 11 kwietnia 2019 r.) Wykonawca nie uzupełnił wymaganych oświadczeń.
Tym samym Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. W związku z powyższym,
działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy PZP, Zamawiający wykluczył Wykonawcę z
postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Z poważaniem

..............................................
Aleksandra Szymańska

