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Warszawa, dnia 08.03.2013 r. 
Fin. - 350 - 7/13 

 
 

 
Wszyscy wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu nr ZP/K/2/13 
 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/I/2/13 w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę 19 sztuk drukarek igłowych do drukowania opisów na 
obwolutach i dostawę 120 sztuk wkładów barwiących (kaset z taśmą barwiącą) do 
zaoferowanych drukarek igłowych.  

 
 

INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
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: 
 

„TECHNOLOGY 4 YOU”  Sp. z o.o. 
ul. Lasek Brzozowy 5 
02-796 WARSZAWA 

 
 

która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość 
punktów - 100,00.  
 
W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 01.03.2013 r. do 
godz. 10.30, do Zamawiającego wpłynęło 2 oferty: 
- oferta nr 1 złożona przez firmę: „SAMAXON”  Sp. z o.o., ul. Stolarska 10/7, 43-190 MIKOŁÓW,  
- oferta nr 2 złożona przez firmę: „TECHNOLOGY 4 YOU”  Sp. z o.o., ul. Lasek Brzozowy 5, 02-796 

WARSZAWA. 
 
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 XV. „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: Najniższa cena 
b) Opis: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto całego 

zamówienia - oceniona wg wzoru poniżej 
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. - najniższa oferowana cena brutto oferty, 
Cbad. - cena brutto badanej oferty. 
 
Maksymalna ilość punków jaką wykonawca może uzyskać w wyniku oceny wg. ww. kryterium 
wynosi 100. 
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3. Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą 
dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości 
przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy 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 rażąco niską cenę, zamawiający skorzysta 
z możliwości jej sprawdzenia zgodnie z art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając 
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 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 najniższą 
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 
najwyższą ilość punktów - 100,00. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją 
przyznaną ofertom. 
1. „SAMAXON”  Sp. z o.o.  

ul. Stolarska 10/7  
43-190 MIKOŁÓW 
Cena: 85.908,12 zł brutto  
Ilość punktów w kryterium cena: Oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2)   
ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 
2. „TECHNOLOGY 4 YOU”  Sp. z o.o.  

ul. Lasek Brzozowy 5  
02-796 WARSZAWA 
Cena: 81.426,00 zł brutto - 100 pkt 
Ilość punktów w kryterium cena: 100  

 
W dniu 01.03.2013 r. (wysłano faksem do firm w dniu 04.03.2013 r.) Komisja, działając na podstawie 
art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wezwała wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert: 
- firmę „SAMAXON” Sp. z o.o.  z siedzibą w Mikołowie przy ul. Stolarskiej 10/7 do złożenia  

w odpowiedniej formie niżej wymienionych dokumentów: 
a) dowodu wniesienia wadium, w postaci kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium  

w pieniądzu; 
b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu (np. referencje) potwierdzającego, że te dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale V 
ust. 1 pkt 2 siwz (załącznik nr 6 do siwz); 

c) certyfikatu ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu wydany przez niezależną jednostkę 
certyfikującą, 

d) dokumentu potwierdzającego, że drukarka igłowa spełnia wymogi normy Energy Star 5.0.  
- firmę „TECHNOLOGY 4 YOU” Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Lasek Brzozowy 5 do 

złożenia dokumentów:  
 a) certyfikatu ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu wydany przez niezależną jednostkę 

certyfikującą, 
b) dokumentu potwierdzającego, że drukarka igłowa spełnia wymogi normy Energy Star 5.0.  
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Zamawiający poinformował wykonawców, że dokumenty należy złożyć do dnia 7 marca 2013 r. do 
godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego, tj. Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ 
w Warszawie - Oddział Finansowy, 03-813 Warszawa ul. Terespolska 15A, pok. 703. 
Jednocześnie zamawiający poinformował wykonawców, że zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
zatrzyma wniesione przez wykonawców wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawcy w odpowiedzi na 
powyższe wezwanie nie złożą w/w dokumentów, chyba że udowodnią, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po ich stronie. 

 
Zamawiający dopuścił możliwość przesłania powyższych dokumentów za pośrednictwem faksu na 
nr 22 50-91-165, pod warunkiem potwierdzenia treści dokumentów przekazanych faksem pisemnie. 
 
W dniu 05.03.2013 r. o godz. 13.29 wykonawca firma F.H.U. „TECHNOLOGY 4 YOU” Sp. z o.o.  
z  siedzibą w Warszawie przy ul. Lasek Brzozowy 5 (oferta nr 2) złożył w odpowiedniej formie niżej 
wymienione dokumenty: 
a) certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą,  
b) dokument potwierdzający, że drukarka igłowa spełnia wymogi normy Energy Star 5.0.,  
 
W dniu 07.03.2013 r. o godz. 8:30 wykonawca firma „SAMAXON” Sp. z o.o.  z siedzibą w Mikołowie 
przy ul. Stolarskiej 10/7 (oferta nr 1) złożył w odpowiedniej formie niżej wymienione dokumenty: 
a) dowód wniesienia wadium, w postaci kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium  

w pieniądzu; 
b) certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą, 
c) dokument potwierdzający, że drukarka igłowa spełnia wymogi normy Energy Star 5.0.  
d) nie złożył wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia - wykonawca złożył oświadczenie, że podczas przygotowywania oferty źle 
zinterpretował wymagania sądząc, iż wymóg wiedzy i doświadczenia dotyczy sprzętu 
komputerowego o wartości 40.000,00 zł, a nie dostawy drukarek igłowych lub drukarek laserowych 
mono i w związku z powyższym nie może złożyć żądanego wykazu i referencji; 

 
Zamawiający odrzuca złożoną ofertę przez firmę „SAMAXON”  Sp. z o.o., 
ul. Stolarska 10/7, 43-190 MIKOŁÓW (oferta nr 1)  w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2) 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) z uwagi, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
Oferta złożona przez wykonawcę „SAMAXON”  Sp. z o.o., ul. Stolarska 10/7, 43-190 
MIKOŁÓW (oferta nr 1) nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków - art. 89 ust. 1 pkt 2) 
ustawy.  
Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ROZDZIALE 
VI. „WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”  
1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu (np. referencje) potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 siwz 
(załącznik nr 6 do siwz). 

Z złożonego oświadczenia w dniu 07.03.2013 r. przez firmę „SAMAXON”  Sp. z o.o. wynika, że nie 
posiada ona wiedzy i doświadczenia w zakresie powyższego postępowania, firma zinterpretował 
powyższe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako spełnienie wiedzy i doświadczenia 
związanego ogólnie ze sprzętem komputerowym. 
 
Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to dzień 13.03.2013 r.  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców faksem w dniu 
08.03.2013 r. 
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Jednocześnie Komisja informuje, że 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, jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób, w przypadku gdy 
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy. 
 
 

      W imieniu Zamawiającego 
        Zbigniew Ryniejski 

 
Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 08.03.2013 r. 

 


