
 

Zarządzenie Nr 114/2014 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 24 października 2014 roku 

 

W sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

zapytania o cenę na wykonanie kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Poznaniu, które 

odbędą się 16 listopada 2014 r. 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), a także w zw. z § 68 pkt 2 lit. b Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr 

XXXVIll/364/IV/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zarządzam co następuje: 

§ 1. Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

zapytania o cenę na wykonanie kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Poznaniu, 

które odbędą się 16 listopada 2014 r., ponieważ nie złożono co najmniej dwóch ofert 

niepodlegających odrzuceniu. 

Na realizację zadania Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 180.000,00 zł brutto. 

§ 2. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 12 listopada 2014 r., w tym 1.000 sztuk kart z 

przeznaczeniem do sporządzenia pakietów wyborczych stosowanych w głosowaniu 

korespondencyjnym zostanie wykonane do 04 listopada 2014 r. 

§ 3. Finansowanie: 751/75109/4300. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Zamówień 

Publicznych. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 114/2014 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 24 października 2014 roku 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie kart 

do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Poznaniu, które odbędą się 16 listopada 2014 r., zostały złożone 

następujące oferty: 

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 

2013 r. poz. 907, ze zm.), ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz błąd w 

obliczeniu ceny została odrzucona oferta BETMOR - POLIGRAFIA s.c., Beata Kostrzewa, Waldemar Kostrzewa, ul. Chlebowa 

16, 61-003 Poznań. 

Przedstawiona cena znacząco odbiega od cen zaproponowanych przez pozostałych Wykonawców, co nasunęło 

Zamawiającemu uzasadnione wątpliwości, czy składając ofertę Wykonawca prawidłowo wycenił zakres prac będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00287/14, z dnia 22.10.2014 r.) wezwał Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. W 

odpowiedzi Wykonawca przesłał informację, iż złożona oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny, wynikający z braku 

uwzględnienia w wycenie prac kosztów związanych z ilością komitetów wyborczych oraz broszurowaniem kart. W 

konsekwencji Wykonawca dokonał również zmiany ceny oferty, która po korekcie wynosi 99.500,00 zł brutto. Zgodnie z 

zapisami art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalne są zmiany w treści złożonej oferty, z 

zastrzeżeniem możliwości dokonywania przez Zamawiającego poprawek określonych w art. 87 ust. 2 cytowanej ustawy. 

Należy zauważyć, iż pierwotna cena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wadliwa 

wycena przez Wykonawcę prac stanowi błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić, zgodnie z obowiązującymi 

uregulowaniami prawnymi, w szczególności zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem. Jednocześnie Wykonawca ten, na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych został wykluczony z udziału w postępowaniu, ponieważ 

nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej. 

Wykonawca do oferty nie załączył przedmiotowego dokumentu, a następnie nie odpowiedział na przytoczone powyżej 

wezwanie Zamawiającego. 

Nr 

ofert

y 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty 

brutto w zł 

1 BETMOR - POLIGRAFIA s.c., Beata Kostrzewa, Waldemar Kostrzewa ul. Chlebowa 16, 61-003 Poznań 14.509,20 

2 ABEDIK S.A., ul. Na Miasteczku 12/345, 61-144 Poznań 189.518,40 

3 Konsorcjum: 

GRUPA MACIASZCZYK Sp. z o.o., Sp. K., ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań - Lider TOMKARO s.c. Tomasz 

Stokłosa, Karol Stokłosa, ul. Słoneczna 15, 61-160 Poznań - Partner 

147.660,00 



Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 

r. poz. 907, ze zm.), ponieważ została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert, została odrzucona 

oferta Konsorcjum: GRUPA MACIASZCZYK Sp. z o.o., Sp. K., ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań - Lider i TOMKARO s.c. Tomasz 

Stokłosa, Karol Stokłosa, ul. Słoneczna 15, 61-160 Poznań - Partner. 

Do udziału w postępowania zaproszona została GRUPA MACIASZCZYK Sp. z o.o., Sp. K., ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań. 

Ofertę natomiast złożyła w Konsorcjum z TOMKARO s.c. Tomasz Stokłosa, Karol Stokłosa, ul. Słoneczna 15, 61-160 Poznań, 

czyli Podmiotem, który nie został zaproszony do udziału w postępowaniu. 

Ponadto w ofercie Wykonawcy stwierdzono brak wykazania, iż osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Zgodnie z załączonym odpisem z Rejestru Przedsiębiorców do reprezentowania 

GRUPY MACIASZCZYK Sp. z o.o., Sp. K., uprawniony jest Komplementariusz tj. GRUPA MACIASZCZYK Sp. z o.o., a 

pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty zostało podpisane przez konkretną osobę, bez potwierdzenia, iż może 

ona reprezentować Komplementariusza. 

Ponieważ przedmiotowa oferta podlega odrzuceniu Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do złożenia stosownych 

wyjaśnień. 

Komisja przetargowa wnioskuje o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 cytowanej 

ustawy, ponieważ nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Przewodniczący Komisji Przetargowej. 


