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INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania numer 7/2020 o udzielenie zamówienia publicznego w celu
zawarcia umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania
i dostarczania 1 (jednej) edycji wydawnictwa M9 – książki–monografii,
przypominającej sylwetkę arcybiskupa Stanisława Galla.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, informuję
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
1. Wybrano ofertę numer 1:
Wojskowe Zakłady Kartograficzne sp. z o.o.
ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa:
1) Cena oferty: 13 345,50 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy trzysta
czterdzieści pięć i pięćdziesiąt groszy),
2) Termin wykonania zamówienia: 4 dni.
2. Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny, wskaźnika cen i terminu wykonania zamówienia, odnoszących
się do przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem kryteriów i sposobem
dokonywania oceny oferty zawartym w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Oferta uzyskała 100 punktów, w tym:
1) Cena oferty: 13 345,50 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy trzysta
czterdzieści pięć i pięćdziesiąt groszy) – liczba uzyskanych punktów
w ramach kryterium oceny ofert: 60;
2) Termin wykonania zamówienia: 4 dni – liczba uzyskanych punktów
w ramach kryterium oceny ofert: 40.
3. W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
według poniższych kryteriów:
KRYTERIUM CENOWE:
Cena oferty – 60% – wyliczona wg oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z zał.
nr 1 – Oferta oraz zał. nr 2 – Formularz cenowy.
KRYTERIUM POZACENOWE:
Termin wykonania zamówienia – rozumiany jako wydruk i dostawa nakładu
1 (jednej) edycji wydawnictwa M9 – książki–monografii, przypominającej
sylwetkę arcybiskupa Stanisława Galla do wskazanych odbiorców – nie
dłuższy niż 4 dni – 40% – wyliczony wg oświadczenia Wykonawcy, zgodnie
z zał. nr 1 – Oferta.

„Termin wykonania
Zamówienia”

Liczba punktów uzyskanych
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4 dni

60,00
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ArtDruk Zakład Poligraficzny
Andrzej Łuniewski
ul. Napoleona 2
05-230 Kobyłka
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4 dni
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Nazwa i Kryterium
adres Wykonawcy

1

Wojskowe Zakłady
Kartograficzne Sp. z o. o.
ul. Fort Wola 22
01-258 Warszawa

Nr oferty

Kryterium „Cena w zł”

4. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP informuję, że umowa może zostać
zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.
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