
                                                      

                                                                                                            
Informacja o wyniku postępowania 

 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00070.2015   21.12.2015 r. 
l.dz.: ZP.KW-00412/15    

 
Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących oraz materiałów 
archiwizacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 4 części. 

 

 

      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, iż w zakresie niniejszego postępowania:  

− Część nr 1 – Artykuły biurowe – wybrana została oferta złożona przez RODAN Sp. z o.o., ul. Górecka 17, 60-201 

Poznań, która na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowała: kwotę 50.000,00 zł brutto, termin dostawy:  

1 dzień roboczy. Całkowita wartość umowy wyniesie 55.000,00 zł brutto. 

− Część nr 2 – Papier – wybrana została oferta złożona przez RODAN Sp. z o.o., ul. Górecka 17, 60-201 Poznań, która 

na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowała: kwotę 54.900,00 zł brutto, termin dostawy: 1 dzień roboczy. 

Całkowita wartość umowy wyniesie 52.000,00 zł brutto. 

− Część nr 3 – Materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących – wybrana została oferta złożona przez  

JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, która na potrzeby 

porównania i oceny ofert zaproponowała: kwotę 138.329,49 zł brutto, termin dostawy: 1 dzień roboczy. Całkowita 

wartość umowy wyniesie 135.000,00 zł brutto. 

− Część nr 4 – Materiały archiwizacyjne – wybrana została oferta złożona przez Firmę Usługowo-Handlową ANNA 

Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, która na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowała: 

kwotę 40.217,00 zł brutto, termin dostawy: 3 dni robocze. Całkowita wartość umowy wyniesie 38.000,00 zł brutto. 

W zakresie każdej z części rozliczenia z wybranymi Wykonawcami będą prowadzone na podstawie zaproponowanych  

w ofertach cen jednostkowych brutto za faktycznie zrealizowane dostawy w okresie obowiązywania umowy. 

Oferty wybranych Wykonawców są najkorzystniejsze w zakresie przedmiotowych części i otrzymały najwyższą liczbę 

punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny – cena: waga 95%; termin dostawy: waga 5%.  

Wykonawcy spełnili wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, ponieważ jej treść nie odpowiada treści 

SIWZ, w zakresie części nr 3, odrzucona została oferta: Partner XXI Sp. z o.o., ul. Korczoka 14, 41-806 Zabrze, Oddział  

w Warszawie – ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa.  

Z treści przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wynika, iż w pozycjach 3,4,5,6 kalkulacji cenowej zaoferowane 

zostały produkty, w których składzie dopuszcza się elementy pochodzące z wcześniej używanych części. 

Zgodnie z treścią rozdziału II ust. 2 pkt 3 lit. a SIWZ Zamawiający wymagał, aby zaoferowane materiały były fabrycznie 

nowe. 

Ponadto na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien 

przedłożyć, zgodnie z zapisem Rozdziału IV ust. 1 pkt 2 lit. c oraz Rozdziału V ust. 1 pkt 2 SIWZ, wykaz potwierdzający 

należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy– w tym okresie co najmniej dwóch zamówień, z których każde obejmuje swoim zakresem 

dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących o wartości minimum 100.000,00 zł brutto 

każda, wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. 

Wykonawca załączył do oferty ww. wykaz obejmujący jedno zamówienie. Ponieważ oferta podlega odrzuceniu 

Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowego dokumentu. 



 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Część nr 1 Część nr 2 Część nr 3 Część  nr 4 

Kryterium 

cena 

 

(95%) 

Kryterium 

termin 

dostawy 

(5%) 

RAZEM 

Kryterium 

cena 

 

(95%) 

Kryterium 

termin 

dostawy 

(5%) 

RAZEM 

Kryterium 

cena 

 

(95%) 

Kryterium 

termin 

dostawy 

(5%) 

RAZEM 

Kryterium 

cena 

 

(95%) 

Kryterium 

termin 

dostawy 

(5%) 

RAZEM 

1. 
Partner XXI Spółka z o.o., ul. Korczoka 14,  

41-806 Zabrze, Oddział w Warszawie –  
ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

2. 
JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej 

ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 95,00 5,00 100,00 ----------- ---------- ---------- 

3. 
RODAN Sp. z o.o., 

ul. Górecka 17, 60-201 Poznań 
95,00 5,00 100,00 95,00 5,00 100,00 ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

4. 

Dawid Kruś DAXER,  
os. Bolesława Chrobrego 47/66,  

60-681 Poznań, dodatkowy adres: 
ul. Truskawiecka 1, 60-478 Poznań 

89,64 5,00 94,64 ---------- ---------- ---------- ---------- --------- ---------- ----------- ---------- ---------- 

5. 
PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp.j., 

ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 94,61 5,00 99,61 ---------- ---------- ---------- 

6. 
Firma Handlowa KOMAX 9 Sp. z o.o.,  

ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 92,04 2,50 94,54 ---------- ---------- ---------- 

7. 
Firma Usługowo-Handlowa ANNA  

Anna Białobrzycka, 
ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 

87,92 1,67 89,59 89,26 1,67 90,93 ---------- --------- ---------- 95,00 5,00 100,00 

 
Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 29.12.2015 r.,  

zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl           


