
 

                               Informacja o wyniku  
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  ZP.272.00069.2016   23.12.2016 r. l.dz.: ZP.KW-00513/16     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 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu  wybrano ofertę 
złożoną przez: 
 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 51.600,00 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 DAXER, ul. Truskawiecka 1, 60-478 
Poznań, która na potrzeby porównania i oceny ofert zaproponowała: kwotę 66.952,11 zł brutto, 
termin dostawy: 1 dzień roboczy. Całkowita wartość umowy wyniesie 70.000,00 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 103.402,41 zł brutto, 
termin dostawy: 1 dzień roboczy. Całkowita wartość umowy wyniesie 100.000,00 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 47.186,00 zł brutto, termin dostawy: 1 dzień roboczy. Całkowita 
wartość umowy wyniesie 45.000,00 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.  
 W przedmiotowym postępowaniu zastosowano tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art. 
24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, w której Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert,  
a następnie zbadał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Złożone na wezwanie Zamawiającego 
dokumenty potwierdziły, iż Wykonawcy spełniają ww. warunki.  
W związku z powyższym oferty Wykonawców są najkorzystniejszymi złożonymi w prowadzonym 
postępowaniu i otrzymały najwyższą liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 
Wykonawcy spełnili wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 
   

 
 

 



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

  
 Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 29.12.2016 r., tj. po upływie terminu określonego  
w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Część nr 1 Część nr 2 Część nr 3 Część nr 4 
Kryterium cena ( 60%) 

Kryterium termin dostawy (40%) 
RAZEM Kryterium cena ( 60%) 

Kryterium termin dostawy (40%) 
RAZEM Kryterium cena ( 60%) 

Kryterium termin dostawy (40%) 
RAZEM Kryterium cena ( 60%) 

Kryterium termin dostawy (40%) 
RAZEM 

1. Daxer,  ul. Truskawiecka 1, 60-478 Poznań 56,72 20,00 76,72 60,00 40,00 100,00 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

2. Rodan Sp. z o.o. ul. Górecka 17,  60-201 Poznań 60,00 40,00 100,00 59,60 40,00 99,60 ---------- ---------- ---------- ----------- ---------- ---------- 

3. 
Firma Usługowo- Handlowa „Anna” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18,  62-200 Gniezno 

49,82 40,00 89,82 55,38 40,00 95,38 ---------- --------- ---------- 60,00 40,00 100,00 

4. 
Firma Handlowa Komax 9 Sp.zo.o., ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 57,07 20,00 77,07 ----------- ---------- ---------- 

5. 
JM Data Sc Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, Ul. Trakt Lubelski 233,  04-667 Warszawa 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 60,00 40,00 100,00 ---------- ---------- ---------- 


