
 
 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY  

ZAMAWIAJĄCY 
nazwa: Powiat Poznański 
adres: ul. Jackowskiego 18 
          60-509 Poznań 
 Tel./fax. (061)8410-500 / (061)8480-556    

 

 

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw lub usług: 

Wykonanie wraz z dostawą materiałów promocyjnych powiatu poznańskiego, z podziałem na IV 
części. 
2.LICZBA ZŁOśONYCH OFERT: Część 1 – 7, Część 2 – 4, Część 3 – 5, Część 4 - 7  
 

3.LICZBA WYKONAWCÓW WYKLUCZONYCH/ODRZUCONYCH:  0/0 
Część 1 – 4/4, Część 2 – 3/3, Część 3 – 3/3, Część 4 – 2/2 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zostali 
wykluczeni następujący Wykonawcy: 
1. LaboPrint: 

− w zakresie części I – Wykonawca do oferty załączył wykaz usług potwierdzający 
wykonanie tylko dwóch usług odpowiadających swoją wartością przedmiotowi 
zamówienia. Wykonawca nie załączył dokumentów potwierdzających ich wykonanie. 
Wymagany był wykaz zawierający minimum 3 usługi wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie; 

− w zakresie części III – Wykonawca załączył wykaz usług potwierdzający wykonanie tylko 
dwóch. usług odpowiadających swoją wartością przedmiotowi zamówienia. Wykonawca 
nie załączył dokumentów potwierdzających ich wykonanie. Wymagany był wykaz 
zawierający minimum 4 usługi wraz z dokumentami potwierdzającymi ich naleŜyte 
wykonanie. 

2. Taurus Doradztwo i Reklama Adam Widuch;  
− w zakresie części I – Wykonawca do oferty załączył wykaz obejmujący tylko 2 usługi 

odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie. Wymagany był wykaz zawierający minimum 3 
usługi wraz z dokumentami potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie; 

− w zakresie części II – Wykonawca do oferty załączył wykaz obejmujący tylko 2 usługi 
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie. Wymagany był wykaz zawierający minimum 3 
usługi wraz z dokumentami potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie. Ponadto 
Wykonawca do oferty nie załączył przykładowych fotografii przedmiotów oferowanych 
do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 5 szt. wydrukowanych na papierze 
przykładowych projektów graficznych flag wykonanych dla innych firm, 
odpowiadających przedmiotowi zamówienia; 

− w zakresie części 4 – Wykonawca do oferty nie załączył 5 szt. wydrukowanych na 
papierze przykładowych projektów graficznych roll’up-ów,  wykonanych dla innych firm. 

3. Adliner Sp. z o.o.: 
− w zakresie części I –  Wykonawca do oferty załączył wykaz usług potwierdzający 

wykonanie tylko jednej usługi odpowiadającej swoją wartością przedmiotowi 
zamówienia. Wykonawca nie załączył dokumentów potwierdzających jej wykonanie. 
Wymagany był wykaz zawierający minimum 3 usługi wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie; 

− w zakresie części II –  Wykonawca do oferty załączył wykaz usług potwierdzający 
wykonanie tylko jednej usługi odpowiadającej swoją wartością przedmiotowi 
zamówienia. Wykonawca nie załączył dokumentów potwierdzających ich wykonanie. 
Wymagany był wykaz zawierający minimum 3 usługi wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie; 

− w zakresie części III –  Wykonawca do oferty załączył wykaz usług potwierdzający 
wykonanie tylko dwóch usług odpowiadających swoją wartością przedmiotowi 
zamówienia. Wykonawca nie załączył dokumentów potwierdzających ich wykonanie. 
Wymagany był wykaz zawierający minimum 4 usługi wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie; 

− w zakresie części IV – Wykonawca do oferty załączył tylko wykaz usług odpowiadających 
swoją wartością przedmiotowi zamówienia. Wykonawca nie załączył dokumentów 
potwierdzających ich naleŜyte wykonanie. 

4. Doublet – Polflag Sp. z o.o.: 
− w zakresie części I –  Wykonawca do oferty załączył wykaz usług potwierdzający 

wykonanie tylko dwóch usług odpowiadających swoją wartością przedmiotowi 



zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie. Wymagany był 
wykaz zawierający minimum 3 usługi wraz z dokumentami potwierdzającymi ich 
naleŜyte wykonanie; 

− w zakresie części II –  Wykonawca do oferty załączył wykaz usług potwierdzający 
wykonanie tylko jednej usługi odpowiadającej swoją wartością przedmiotowi zamówienia 
wraz z dokumentem potwierdzającym jej wykonanie. Wymagany był wykaz zawierający 
minimum 3 usługi wraz z dokumentami potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie; 

− w zakresie części III –  Wykonawca do oferty załączył wykaz usług potwierdzający 
wykonanie tylko dwóch usług odpowiadających swoją wartością przedmiotowi 
zamówienia wraz z dokumentami potwierdzających ich wykonanie. Wymagany był wykaz 
zawierający minimum 4 usługi wraz z dokumentami potwierdzającymi ich naleŜyte 
wykonanie.  

Zamawiający wezwał Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz złoŜenia 
wyjaśnień. Wykonawcy nie uzupełnili dokumentów i informacji w wyznaczonym terminie. 
Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy oferty Wykonawców wykluczonych z postępowania 
uznaje się za odrzucone. 
 

4.INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

             Ogłoszenie  nr   81500 – 2009                          z dnia  27.03.2009 r. 
 

5.CENY WAśNIE ZŁOśONYCH OFERT: 
Część 1     najniŜsza:   2.938,69  zł brutto                             najwyŜsza:   6.325,70   zł brutto 
Część 2     najniŜsza:   3.938,30  zł brutto                             najwyŜsza:   3.938,30   zł brutto 
Część 3     najniŜsza:   5.836,48  zł brutto                             najwyŜsza:   10.736,00 zł brutto 
Część 4     najniŜsza:   846,68     zł brutto                             najwyŜsza:   1.268,80   zł brutto 
 

6.IMIĘ,NAZWISKO LUB NAZWA ORAZ ADRES WYBRANEJ OFERTY:  
Część 1 – P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Warszawska 10, 98 – 300 Wieluń 
Część 2 – IDP INTERSIGN, ul. M. Curie – Skłodowskiej 6, 90 – 505 Łódź 
Część 3 – P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Warszawska 10, 98 – 300 Wieluń 
Część 4 – Jantom–Druk Wielkoformatowy Janusz Wisłocki, ul. Warszawska 32, 16–070                

Choroszcz 
 

7.CENA WYBRANEJ OFERTY:  
Część 1     najniŜsza:   2.938,69  zł brutto                              
Część 2     najniŜsza:   3.938,30  zł brutto                              
Część 3     najniŜsza:   5.836,48  zł brutto                              
Część 4     najniŜsza:   846,68     zł brutto                              

 
8. UZASADNIENIE WYBORU 
Oferty Wykonawców, w zakresie poszczególnych części przedmiotowego postępowania, 
otrzymały maksymalną liczbę 100 punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryterium oceny – cena 
100%. Wykonawcy spełnili wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 
 

9. Nazwy, siedziby i adresy wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, 
streszczenie oceny i porównanie złoŜonych ofert: 

Streszczenie oceny i porównanie 
złoŜonych ofert Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 

1. 
Jantom – Druk Wielkoformatowy Janusz Wisłocki 

ul. Warszawska 32, 16 – 070 Choroszcz 
89,21 ---------- ---------- 100,00 

2. 
LaboPrint 

ul. Rabczańska 1, 60 – 476 Poznań 
---------- ---------- ---------- 93,78 

3. 
TAURUS Doradztwo i Reklama Adam Widuch 
ul. Wincentego Pola 16, 44 – 100 Gliwice 

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

4. 
ADLINER Sp. z o.o. 

ul. Nałęczowska 62 lok. 57, 02 – 922 Warszawa 
---------- ---------- ---------- ---------- 

5. 
P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama 
ul. Warszawska 10, 98 – 300 Wieluń 

100,00 ---------- 100,00 86,96 

6. 
Doublet – Polflag Sp. z o.o. 

ul. Piekarska 86, 43 – 300 Bielsko - Biała 
---------- ---------- ---------- 66,73 

7. 
IDP INTERSIGN 

ul. M. Curie – Skłodowskiej 6, 90 – 505 Łódź 
46,46 100,00 54,36 70,82 

 

 


