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Warszawa, dnia 29.08.2012 r. 
Fin. - 350 - 19/12 

 
 

Wszyscy wykonawcy bior ący udział  
w post ępowaniu nr ZP/G/4/12 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/G/4/12 w trybie przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usługi  oprawy introligatorskiej po wykonaniu konserwacji 
materiałów ewidencyjnych w ilości 328 woluminów oraz naprawy i konserwacji materiałów 
ewidencyjnych w ilości 585 woluminów znajdujących się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy 
Pragi-Północ w Warszawie, z terminem realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 
21.12.2012 r. 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 
(Zamieszczone zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych) 

 
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia          
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
informuje o wyborze oferty firmy: 

 
Zachodnia Instytucja Gospodarki BudŜetowej 

„PIAST” Oddz. Rawicz 
ul. 17 Stycznia 28 
63-900 RAWICZ 

 
która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyŜszą ilość 
punktów - 100,00.  
 
W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 27.08.2012 r. do 
godz. 10.30, do Zamawiającego wpłynęło 2 ofert: 
-  oferta nr 1 złoŜona przez firmę: „ARMIR” Mirosław Nawrocki, ul. Ludwika Solskiego 2, 09-200 

SIERPC,  
- oferta nr 2 złoŜona przez firmę: Zachodnia Instytucja Gospodarki BudŜetowej „PIAST” Oddz. Rawicz, 

ul. 17 Stycznia 28, 63-900 RAWICZ. 
  
Mając na względzie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych                 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i zgodnie z kryteriami oceny ofert, wskazanymi                 
w Rozdziale XIV. „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert”  
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następującego 

kryterium: 
a) Kryterium: NajniŜsza cena 
b) Opis: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną brutto całego 

zamówienia - oceniona wg wzoru poniŜej 
c) Waga kryterium maksymalna liczba punktów: 100 %, 100 punktów 

2. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

Pbad. =  
bad

min

C

C
x 100 

gdzie: 
Pbad. - liczba punktów przyznanych ofercie badanej, 
Cmin. - najniŜsza oferowana cena brutto oferty, 
Cbad. - cena brutto badanej oferty. 
 
Maksymalna ilość punków jaką wykonawca moŜe uzyskać w wyniku oceny wg. ww. kryterium 
wynosi 100. 
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3. Punkty przyznane kaŜdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą 
dokładnością, jeŜeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje róŜnica w ilości 
przyznanych punktów wynikająca z małej róŜnicy zaoferowanych cen. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

5. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę, zamawiający skorzysta 
z moŜliwości jej sprawdzenia zgodnie z art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały 
złoŜone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do 
złoŜenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając 
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu z nie wykluczonych z postępowania 
wykonawców, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i będzie ofertą z najniŜszą 
ceną - zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punków. 

  
Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 w przedmiotowym postępowaniu, jako oferty 
najkorzystniejszej, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała 
najwyŜszą ilość punktów - 100,00. 
 
PoniŜszej przedstawiono streszczenie oceny złoŜonej oferty wraz z punktacją przyznaną ofercie. 
1. „ARMIR” Mirosław Nawrocki  

ul. Ludwika Solskiego 2 
09-200 SIERPC  
Cena: 55.314,33 zł brutto 
Ilość punktów w kryterium cena: wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 
24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

2. Zachodnia Instytucja Gospodarki BudŜetowej „PIAST” Oddz. Rawicz 
ul. 17 Stycznia 28 
63-900 RAWICZ  
Cena: 42.536,23 zł brutto - 100 pkt 
Ilość punktów w kryterium cena: 100 

 
Zamawiający działając, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę:  
- „ARMIR” Mirosław Nawrocki, ul. Ludwika Solskiego 2, 09-200 SIERPC (oferta nr 1).  
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: nie wykazali 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu - art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).  
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 
Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale V. cyt.  
„Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków, 
ust.  1 Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy spełniają warunki, dotyczące: pkt 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - tj. wykaŜą, Ŝe 
wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 (jedną) usługę odpowiadającą 
przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 
złotych), przez usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia zamawiający rozumie usługę 
polegającą na wykonaniu oprawy po dokonaniu naprawy ksiąg formatu A4 i A3 oraz wykonaniu 
naprawy z  konserwacją ksiąg formatu A4 i A3 jednemu zamawiającemu, w okresie 12 miesięcy. Do 
wymienionych w wykazie usług zamawiający Ŝąda załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe kaŜda 
z tych usług została wykonana lub jest wykonywana naleŜycie. Zamawiający oceni, czy wykonawca 
spełnia warunki na podstawie złoŜonego wraz z ofertą wykazu usług (załącznik nr 6 do siwz) oraz 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do siwz), na zasadzie: 
wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek. W przypadku podmiotów tworzących konsorcjum 
wystarczy spełnienie warunku przez jeden z podmiotów uczestniczących w konsorcjum lub jeśli będą 
go spełniać łącznie. Niespełnienie przez wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania 
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie wykonawcy”, wykonawca 
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powinien wykazać co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co 
najmniej 60.000,00 zł brutto. 
 
Wykonawca firma „ARMIR” Mirosław Nawrocki, ul. Ludwika Solskiego 2, 09-200 SIERPC 
(oferta nr 1) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu z uwagi na fakt, Ŝe w złoŜonej ofercie 
w załączniku nr 6 do siwz „Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech 
lat”  nie wykazał przynajmniej jednej usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości co 
najmniej 60.000,00 zł brutto.  
W złoŜonym załączniku nr 6 do siwz wykonawca wykazuje 5 usług świadczonych w okresie ostatnich 
3 lat lecz Ŝadna z usług nie spełnia warunku, usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia 
o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto. 
W wykazie wykonawca wskazuje świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia, róŜnym 
zamawiającym, w okresie ostatnich trzech lat o wartości świadczonej usługi od kwoty 4.500,00 do 
kwoty 39.000,00 zł. 
Wykonawca dołączył do wykazu kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 
„Listów referencyjnych” i „Referencji”, z których wynika, Ŝe wykonawca nie świadczył usługi o wartości 
co najmniej 60.000,00 zł brutto. 
  

Zamawiający informuję, Ŝe termin określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta to dzień 03.09.2012 r.  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców faksem w dniu 
29.08.2012 r. 
 

Jednocześnie Komisja informuje, Ŝe przysługuje wykonawcom prawo do wniesienia odwołania 
zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeŜeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni, jeŜeli zostały przesłane w inny sposób, w przypadku gdy 
wartość zamówienia jest większa niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy. 
 

     
W imieniu Zamawiającego 
Zbigniew Ryniejski 
 

Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 29.08.2012 r. 
 


