
 

 

 

 

 

Adresat: wszyscy Wykonawcy 
 
Dotyczy postępowania nr ZP-4/IAEPAN/20, na usługę w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i 
dostawy publikacji naukowych.  

 
 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
1. Zgodnie z treścią art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018  r., poz. 1986z późniejszymi zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego znak sprawy: ZP-4/IAEPAN/20  

 
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla I, II części zamówienia: 

 
Oferta nr 4 Wykonawcy:  Partner Poligrafia 15-523 Białystok, Grabówka  

a. ul. Szosa Baranowicka 77 
 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  
 

Oferta nr 4 uzyskała największą w każdej z części liczbę punktów – 100,00 i spełnia wszystkie 
wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Umowa 
z Wykonawcą zostanie zwarta w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni 
od daty przekazania niniejszej informacji drogą elektroniczną lub faksem art. 94 pkt.1 ppkt.2 

 
 
2. Nazwy firm, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty dla części I, II  

Oferta nr 1 Wykonawcy:  
Drukarnia Szczepan Szymański 05-119 Wola Aleksandra, ul. Wolska 108 

 
Oferta uzyskała w część I 
kryterium nr 1- cena – 30,27 pkt., kryterium nr 2 – jakość portfolio – 40,00 pkt. łącznie 70,27 

Oferta uzyskała w część II 
kryterium nr 1- cena – 25,60 pkt., kryterium nr 2 – jakość portfolio – 40,00 pkt. łącznie 65,60 

 
Oferta nr 2 Wykonawcy:  
Mazowieckie Centrum Poligrafii 05-270 Marki, ul. Lisi Jar 29      
 
Oferta uzyskała w część I 
kryterium nr 1- cena – 57,57 pkt., kryterium nr 2 – jakość portfolio – 40,00 pkt. łącznie 97,57 

Oferta uzyskała w część II 
kryterium nr 1- cena – 54,96 pkt., kryterium nr 2 – jakość portfolio – 40,00 pkt. łącznie 94,96 

 

Oferta nr 3 Wykonawcy:  

PHU Olejnik Piotr Olejnik Reklama Wizualna Usługi Poligraficzne  

01-314 Warszawa, ul. Szwankowskiego 2/3 



 

 

 

 
Oferta uzyskała w część I 
kryterium nr 1- cena – 42,81 pkt., kryterium nr 2 – jakość portfolio – 40,00 pkt. łącznie 82,81 

Oferta uzyskała w część II 
kryterium nr 1- cena – 38,07 pkt., kryterium nr 2 – jakość portfolio – 40,00 pkt. łącznie 78,07
  

3. Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca  

4. W postępowaniu została odrzucona oferta Wykonawcy: Mazowieckie Centrum Poligrafii 05-
270 Marki, ul. Lisi Jar 29 - art. 89 ust. pkt.2) w związku z niezłożeniem dokumentów, do 
dostarczenia których Wykonawca został wezwany.   

 
 
 
     Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w postępowaniu. 
 
 

 
Warszawa dn. 17.07.2020r.                            

 


