Informacja o wyniku postępowaniu
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00031.2016
l.dz.: ZP.KW-00264/16

Data:
25.07.2016 r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
materiałów promocyjnych, z podziałem na 3 części.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164.) informuję, iż w niniejszym postępowaniu:
- Część nr 1 – Artykuły i gadżety – wybrana została oferta złożona przez przedsiębiorców Barbarę Fedorowicz oraz
Ryszarda Fedorowicz, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Eureka Plus Agencja Reklamy Barbara
Fedorowicz, Ryszard Fedorowicz, ul. 3 Maja 11/10, 35-030 Rzeszów, którzy zaproponowali realizację zamówienia
za kwotę 55.312,10 zł brutto, z terminem dostawy materiałów od dnia akceptacji projektów przez Zamawiającego
do 20 dni roboczych,
− Część nr 2 - Daszek, wachlarz, gra „Memory” – wybrana została oferta złożona przez przedsiębiorców Barbarę
Fedorowicz oraz Ryszarda Fedorowicz, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Eureka Plus Agencja
Reklamy Barbara Fedorowicz, Ryszard Fedorowicz, ul. 3 Maja 11/10, 35-030 Rzeszów, którzy zaproponowali
realizację zamówienia za kwotę 15.995,00 zł brutto, z terminem dostawy materiałów od dnia akceptacji
projektów przez Zamawiającego do 20 dni roboczych,
− Część nr 3 - Artykuły i gadżety wykorzystywane w działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa
publicznego – wybrana została oferta złożona przez przedsiębiorcę Mirosława Komin prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą MK Studio Agencja Reklamowa Mirosław Komin, Os. Jana III Sobieskiego 7/46, 60-688
Poznań, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 120.968,50 zł brutto, z terminem dostawy
materiałów od dnia akceptacji projektów przez Zamawiającego do 14 dni roboczych.
Wybrane w zakresie poszczególnych części oferty uzyskały największą ilość punktów wg przyjętych w SIWZ
kryteriów.
Wykonawcy spełnili wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu.
W zakresie części I, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ponieważ nie wykazało spełniania warunku udziału w postępowaniu,
wykluczone zostaje Przedsiębiorstwo Promocyjno Handlowe Placet s.c. Orwat Kubis, ul. Górki 17A/1, 60-204 Poznań.
Wykonawca do oferty załączył wykaz wykonanych dostaw zawierający 7 pozycji, jednakże nie załączył żadnego
dokumentu potwierdzającego należyte ich wykonanie.
Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz Rozdziału V ust. 1 pkt 2) SIWZ w celu wykazania spełnienia
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca winien przedłożyć wykaz potwierdzający należyte
wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednego zamówienia obejmującego swoim zakresem dostawę
gadżetów lub materiałów lub akcesoriów lub artykułów promocyjnych/reklamowych, oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia prawidłowych dokumentów.
W odpowiedzi Wykonawca przesłał potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dwóch umów zawartych z
Urzędem Statystycznym w Poznaniu wraz z protokołami odbioru towaru. Z uzupełnionych dokumentów wynika, iż
realizacja jednej z umów nastąpiła w dniach 26-28.05.2009r. oraz 02.06.2009r., natomiast drugiej w dniu
04.06.2013r.
Należy zauważyć, iż przedmiotowe zamówienia nie zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, który to termin wyznaczony był na 01.07.2016r.
W związku z powyższym Wykonawca nie wykazał spełnienia postawionego przez Zamawiającego warunku
posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, pok. 103A:
− W zakresie części nr 1 - w dniu 01.08.2016 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2;
− W zakresie części nr 2 oraz 3 - w dniu 27.07.2016 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 w zw.
z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a).

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

Nr
oferty

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:
Cena oferty brutto
Wyrażony w dniach
w zł (waga 90%)
roboczych termin dostawy
materiałów od dnia
akceptacji projektów przez
Zamawiającego (waga 10%)
Część
Część Część Część
Część
Część
nr 1
nr 2
nr 3
nr 1
nr 2
nr 3

MK Studio Agencja Reklamowa Mirosław Komin,
Os. Jana III Sobieskiego 7/46, 60-688 Poznań
Paw Druk Sp. z o.o., ul. Lutycka 105, 60-478 Poznań
63,83
Pracownia Reklamy AD Halina Zaleńska,
87,04 48,76
ul. Myśliwska 68, 30-718 Kraków
Przedsiębiorstwo Promocyjno Handlowe Placet s.c.
Orwat Kubis, ul. Górki 17A/1, 60-204 Poznań
Eureka Plus Agencja Reklamy
Barbara Fedorowicz, Ryszard Fedorowicz,
90,00 90,00
ul. 3 Maja 11/10, 35-030 Rzeszów
XD GIFTS Sp. z o.o., ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo

Dziękuję za udział w postępowaniu.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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