
 Informacja o wyniku postępowania 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  ZP.272.00021.2017    26.05.2017 r. l.dz.: ZP.KW-00243/17 
Sprawa:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów i gadżetów reklamowych, 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 ze zm.), informuję, iż: 
 Cześć nr 1 – Artykuły i gadżety reklamowe wykorzystywane do działań promocyjnych Powiatu Poznańskiego – wybrano ofertę złożoną przez firmę PROMOBAY Brzoskowski Kamaj sp. j., ul. Słowiańska 55c,  61-664 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 67.111,50 zł brutto. Ponadto Wykonawca zobowiązał się, iż dostarczy artykuły i gadżety reklamowe w terminie 20 dni roboczych od dnia akceptacji projektów graficznych przez Zamawiającego. 
 Część nr 2 – Artykuły i gadżety reklamowe z przeznaczeniem na upominki okolicznościowe – postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
 Część nr 3 – Artykuły i gadżety reklamowe wykorzystywane w działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego – wybrano ofertę złożoną przez firmę MK Studio Agencja Reklamowa Mirosław Komin, Os. Jana III Sobieskiego 7/46, 60-688 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 119.034,00 zł brutto. Ponadto Wykonawca zobowiązał się, iż dostarczy artykuły i gadżety reklamowe w terminie 16 dni roboczych od dnia akceptacji projektów graficznych przez Zamawiającego. 

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 Wykonawcy, których oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.  Złożone dokumenty potwierdziły, iż wybrani w poszczególnych częściach Wykonawcy spełniają określone przez Zamawiającego wymogi. 
Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 01.06.2017 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 
 

Lp. Nazwa( firma) i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium 
Łącznie Cena brutto oferty – 60% 

Termin dostawy w dniach roboczych od dnia ostatecznej akceptacji projektów graficznych przez Zamawiającego – 40% 
Część   nr 1 Część  nr 2 Część  nr 3 Część  nr 1 Część  nr 2 Część  nr 3 Część  nr 1 Część  nr 2 Część  nr 3 

1 Placet s.c.  Andrzej Orwat, Hanna Orwat,  ul. Górki 17a/1, 60-204 Poznań 47,67 ------ ------ 24,00 ------ ------ 71,67 ------ ------ 

2 Agencja Reklamy Eureka Plus Barbara Fedorowicz, Ryszard Fedorowicz,  ul. 3 Maja 11/10, 35-030 Rzeszów 55,89 ------ ------ 40,00 ------ ------ 95,89 ------ ------ 
3 PROMOBAY Brzoskowski Kamaj sp. j., ul. Słowiańska 55c, 61-664 Poznań 60,00 ------ ------ 36,00 ------ ------ 96,00 ------ ------ 

4 
MK Studio Agencja Reklamowa Mirosław Komin,  Os. Jana III Sobieskiego 7/46,  60-688 Poznań 

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

   
  
 

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


