Wrocław, 1 lipca 2015 r.
Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/13/2015

DO:
WYKONAWCÓW BIORĄCYCH
UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.; zwana dalej PZP) - Zamawiający: Wrocławski Komitet
Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o – zawiadamia o rozstrzygnięciu
postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP pn. „Dostawa
gadżetów promocyjnych (ponownie)” o nr ref. ZP/PN/13/2015”:

I. Wniesione oferty:
W dniu 26.06.2015 roku o godz. 12:15 Zamawiający dokonał otwarcia ofert w przedmiotowym
postępowaniu. Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław. Przed
otwarciem ofert została podana wysokość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
realizację zamówienia: 213.600,00 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy sześćset 00/100 złotych)
netto, tj. 262.728,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem
00/100 złotych) brutto.
W wyznaczonym terminie do dnia 26.06.2015 r. do godz. 12:00 do Zamawiającego wpłynęło sześć
(6) ofert niżej wymienionych Wykonawców:
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Oferta nr 1:
Fundacja „Instytut społecznej odpowiedzialności organizacji”
ul. Dworcowa 18/8, 10-436 Olsztyn
CENA BRUTTO – cena ofertowa brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia wynosi:
270.224,35 zł

Oferta nr 2:
XD Gifts sp. z o.o.
ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo
CENA BRUTTO – cena ofertowa brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia wynosi:
295.113,90 zł

Oferta nr 3:
Pro-Factum K. K. Pasierbek sp. j.
ul. Winogronowa 17, 05-831 Rozalin
CENA BRUTTO – cena ofertowa brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia wynosi:
156.940,00 zł

Oferta nr 4:
PPHU LIR Elżbieta Zajed
ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg
CENA BRUTTO – cena ofertowa brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia wynosi:
153.308,43 zł

Oferta nr 5:
A Vista Group sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Samuela Twardowskiego 3, 01-643 Warszawa
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CENA BRUTTO – cena ofertowa brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia wynosi:
182.136,92 zł

Oferta nr 6:
VIDEODRUK Piotr Pronobis
ul. Zabrodzka 2 lok. 2, 52-336 Wrocław
CENA BRUTTO – cena ofertowa brutto wykonania całego przedmiotu zamówienia wynosi:
241.975,00 zł
Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

II. Badanie i ocena ofert
Na podstawie przeprowadzonego badania złożonych ofert Zamawiający stwierdził:

Oferta nr 1:
Fundacja „Instytut społecznej odpowiedzialności organizacji”


Wykonawca złożył wraz z ofertą wszystkie wymagane SIWZ dokumenty,



Oferta w trakcie oceny uzyskała łączną sumę 56,73 punktów.

Oferta nr 2:
XD Gifts sp. z o.o.


Wykonawca złożył wraz z ofertą wszystkie wymagane SIWZ dokumenty,



Oferta w trakcie oceny uzyskała łączną sumę 51,95 punktów.

Oferta nr 3:
Pro-Factum K. K. Pasierbek sp. j.
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W ocenie Zamawiającego oferowana cena wydawała się być rażąco niska w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami, w szczególności była niższa o 30% od
wartości zamówienia. Do Wykonawcy zwrócono się z wezwaniem w trybie art. 90 ust. 1 PZP
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny. W związku z brakiem odpowiedzi w wyznaczonym terminie (do
dnia 30.06.2015 r. do godz. 8.00), Zamawiający odrzuca ofertę.

Oferta nr 4:
PPHU LIR Elżbieta Zajed


W ocenie Zamawiającego oferowana cena wydawała się być rażąco niska w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami, w szczególności była niższa o 30% od
wartości zamówienia. Do Wykonawcy zwrócono się z wezwaniem w trybie art. 90 ust. 1 PZP
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny. W wyznaczonym terminie (do dnia 30.06.2015 r. do godz. 8.00)
Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia, które w wystarczającym stopniu potwierdzają
możliwość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami



Wykonawca złożył wraz z ofertą wszystkie wymagane SIWZ dokumenty,



Oferta w trakcie oceny uzyskała łączną sumę 100,00 punktów.

Oferta nr 5:
A Vista Group sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.


W ocenie Zamawiającego oferowana cena wydawała się być rażąco niska w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami, w szczególności była niższa o 30% od
wartości zamówienia. Do Wykonawcy zwrócono się z wezwaniem w trybie art. 90 ust. 1 PZP

Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o.
Zarząd: Piotr Przygoński (Prezes), Małgorzata Mielnik-Jakubiszyn (Prokurent)
Kapitał zakładowy: 5.577.000,00 PLN
NIP:897 179 68 27 Regon 022358693 KRS 0000504742

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny. W wyznaczonym terminie (do dnia 30.06.2015 r. do godz. 8.00)
Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia, które w wystarczającym stopniu potwierdzają
możliwość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami


Wykonawca złożył wraz z ofertą wszystkie wymagane SIWZ dokumenty,



Oferta w trakcie oceny uzyskała łączną sumę 84,17 punktów.

Oferta nr 6:
VIDEODRUK Piotr Pronobis


Wykonawca złożył wraz z ofertą wszystkie wymagane SIWZ dokumenty,



Oferta w trakcie oceny uzyskała łączną sumę 63,36 punktów.

III. Oferty odrzucone
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzuca ofertę nr 3, złożoną przez Pro-Factum K. K.
Pasierbek sp. j.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień przewidzianych w art. 90
ust. 1 PZP
Uzasadnienie prawne:
Art. 90 ust. 3 PZP

IV. Wykluczenia Wykonawców
Zamawiający nie dokonał wykluczenia w prowadzonym postępowaniu któregokolwiek Wykonawcy.
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V. Rozstrzygnięcie postępowania
Na podstawie ustaleń poczynionych podczas badania i oceny ofert oraz pozostałych okoliczności
faktycznych, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. PPHU LIR Elżbieta Zajed,
ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg. Wskazany Wykonawca złożył ofertę zgodną z SIWZ, nie podlega
wykluczeniu i uzyskał w toku oceny ofert: 100,00 pkt. zgodnie z kryterium oceny ofert wskazanym w
SIWZ.

VI. Zawarcie umowy
Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po upływie terminu (tj. 5 dni) wskazanego w art.
94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
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