Katowice, 16.10.2015 r.
MŚ-ZP-DKB-333-46/15

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
„Druk offsetowy i cyfrowy wraz z oprawą publikacji wydawniczych Muzeum Śląskiego - z
podziałem na części”.
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zmianami), dalej ustawy zamawiający zawiadamia, że w
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na świadczenie usług obejmujących: „Druk offsetowy i cyfrowy wraz z oprawą
publikacji wydawniczych Muzeum Śląskiego – z podziałem na części”
I.

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:
dla Części 1 przedmiotu zamówienia złożonej przez wykonawcę, którym jest:
„PASAŻ” Sp. z o. o., ul. Ryglówka 24, 30-363 Kraków

UZASADNIENIE:
1)
PRAWNE DOKONANIA WYBORU:
art. 91 ust. 1 ustawy – zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
2)
FAKTYCZNE DOKONANIA WYBORU:
Wykonawca wykazał na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jest zgodna z ustawą, oferta jest ważna i spełnia
wszystkie warunki i wymagania zamawiającego określone w SIWZ. W porównaniu z drugą
ważną ofertą złożoną w tym postępowaniu, oferta ta jest dla zamawiającego ofertą
najkorzystniejszą.
W oparciu o kryteria oceny ofert określone w SIWZ:
1- cena – 60%, oferta uzyskała 60 punktów;
2- jakość – 40%, oferta uzyskała 36,43 punktu;
Łącznie zatem oferta uzyskała – 96,43 punktu.
Druga ważna oferta została złożona przez wykonawcę, którym jest:
ZAPOL Sobczyk Sp. J., al. Piastów 42, 71-062 Szczecin
w oparciu o kryteria oceny ofert podane w SIWZ uzyskała następującą ilość punktów:
1- cena – 60%, oferta uzyskała 49,70 punktu;
2- jakość – 40%, oferta uzyskała 40,00 punktów;
Łącznie zatem oferta uzyskała – 89,70 punktu.

II.

dokonał unieważnienia postępowania na część 2 przedmiotu zamówienia
UZASADNIENIE:
1) PRAWNE UNIEWAŻNIENIA:
art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo
nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu zastrzeżeniem pkt 2) i 3)”.
2) FAKTYCZNE UNIEWAŻNIENIA
W tym postępowaniu na część 2 przedmiotu zamówienia do upływu terminu składania
ofert wyznaczonego na dzień 06.10.2015 r. do godz.11:00 nie wpłynęła żadna oferta.
Zatwierdzone przez Alicję Knast
Dyrektora Muzeum Śląskiego
w dn. 19.10.2015 r.

2

