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Warszawa, dnia 06.07.2015 r. 

 

Trans Druk Szeflińscy i Rosińscy Sp. J. 

ul. Północna 10 

62-510 Konin 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: postępowania nr 6/2015 na zawarcie umowy realizacyjnej na usługę  
wydrukowania i dostarczenia 1 (jednej) edycji wydawnictwa nr 25 – 
albumu AIR SHOW” 

 

Zawiadamiam Państwa o unieważnieniu postępowania. 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).  

Uzasadnienie faktyczne: 

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam Państwa o Wykonawcach, 

których oferty zostały odrzucone: 

Trans Druk Szeflińscy i Rosińscy Sp. J. 

ul. Północna 10, 62-510 Konin 

Podstawa prawna:  

Art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej w dalszej 

treści „ustawą”. 
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Uzasadnienie faktyczne: 

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu była usługa wydrukowania  

i dostarczenia 1 edycji wydawnictwa nr 25 – albumu „AIR SHOW” w ramach umowy 

realizacyjnej. 

Cena jednostkowa brutto dla 1 egzemplarza o parametrach minimum w umowie 

ramowej wynosiła 23,20 zł (netto 18,86 zł), a parametrach maksimum – 16,90 zł (netto 

13,74 zł).  

Cena jednostkowa brutto za jeden egzemplarz podana w ofercie wynosi 22,53 zł 

(netto 18,32 zł). 

Wykonawca w swojej ofercie utrzymał cenę brutto dla jednej edycji  

w maksymalnej wysokości określonej dla parametrów maksimum (nakład 2.000 

egz., objętość 240+4 strony, wnętrze papier kreda 150 g/m²). 

Natomiast cenę brutto za jeden egzemplarz Wykonawca zaoferował  

w wysokości bardzo zbliżonej do parametrów minimum (nakład 500 egz., objętość 

120 + 4 strony, wnętrze papier LWC 70 g/m²). 

 

Wersja, o którą Zamawiający wnioskował w SIWZ to wersja zbliżona bardziej 

do parametrów maksimum niż minimum (nakład 1.500 egz., objętość 216+4 strony, 

wnętrze papier kreda 150 g/m²). Nakład określony przez Zamawiającego jest o 3 

razy większy niż nakład podany dla parametrów minimum. 

Cena (wartość brutto) druku jednego egzemplarza zaoferowana przez 

Wykonawcę nie jest więc adekwatna do parametrów określonych przez 

Zamawiającego. 

Zamawiający zaznaczył w SIWZ, w Rozdziale 10 ust 4, że „Cena (wartość 

brutto) za edycję nie może być wyższa niż cena (wartość brutto) zaoferowana  

w wierszu 8 załącznika nr 1B do SIWZ do umowy ramowej, w odniesieniu do wersji 

maksimum wydawnictwa nr 25” oraz określił parametry niższe niż maksimum, a więc 

zgodnie  z postanowieniami § 1 ust. 4 umowy ramowej Zamawiający wnioskował  

o adekwatną do parametrów cenę (wartość brutto) druku jednego egzemplarza 

wydawnictwa. 
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W swojej ofercie Wykonawca zaoferował cenę (wartość brutto) za edycję taką, 

jak w wierszu 8 załącznika nr 1B do SIWZ do umowy ramowej, nie zważając  

na postanowienia § 1 ust. 4 umowy ramowej przytoczone powyżej, de facto więc ceny 

(wartości brutto) usług są wyższe od cen (wartości brutto) maksymalnych, określonych 

w umowie ramowej.   

W związku z powyższym  oferta Wykonawcy jest niezgodna z art. 101 ust. 3 

ustawy i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy.  

 

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji. 

 

Informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli: 

 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 

Suma punktów  

przyznanych  

w ramach kryterium  

oceny ofert  (Cena 100%) 

1 

Trans Druk Szeflińscy  
i Rosińscy Sp. J. 
ul. Północna 10 
62-510 Konin 

brutto 33.800,00 
 

oferta odrzucona   

 

 

 

D Y R E K T O R 
WOJSKOWEGO INSTYTUTU WYDAWNICZEGO 

 
 

płk Dariusz KACPERCZYK 


