
Warszawa, dn. 06.03.2023 r. 
 
Zamawiający:  
 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
Al. Solidarności 
00-140 Warszawa    
                 

 

2) Partner Poligrafia Andrzej Kardasz  

ul. Szosa Baranowicka 77 Grabówka 

15-523 Białystok 
 
 
 

2) Soft Vision Mariusz Rajski 

Ustowo 39 

70-001 Szczecin 

 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY 

 
Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), informuję, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym „Usługę w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy 
publikacji naukowych” znak postępowania: ZP-2/IAEPAN/23 jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:  

 
 
 
 
 



Partner Poligrafia Andrzej Kardasz  

ul. Szosa Baranowicka 77 Grabówka 

15-523 Białystok 

 

Jednocześnie informuję o punktacji przyznanej ofercie w każdym z kryterium oceny ofert i łącznej punktacji: 
 
Kryterium cena brutto : 50,86 
Kryterium  reklamacja : 40 pkt. 
Razem :  90,86 
 

 
 
  
Zamawiający informuje o wykluczeniu z postępowania wykonawcy Soft Vision Mariusz Rajski na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 w zbiegu z art. 109 
ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”) w związku z art. 109 ust. 2 ww. ustawy. 
 
Wykonawca Soft Vision Mariusz Rajski w sposób nienależyty wykonał w znacznej części zamówienie w związku z realizacją umowy z dnia 24 sierpnia 2022 r. 

zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy 

publikacji naukowych – 13 części”, znak postępowania: ZP-2/IAEPAN/22 - część Nr 5, 7, 11, 12 i 13. 

 

Odnośnie do części 7 i części 13 Zamówienia, zgodnie z § 3 zawartej umowy Wykonawca zobowiązany był do realizacji zamówienia w terminie 21 dni 

roboczych, licząc od dnia akceptacji wydruku próbnego, o którym mowa w § 2 umowy. Zamawiający zaakceptował próbne wydruki dla części 7 i części 13 w 

dniu 23 września 2022 r., w związku z powyższym wykonanie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić do dnia 14 października 2022 r. Zamówienie w 

części 7 i części 13 nie zostało wykonane w powyższym terminie. Odnośnie do części 5, części 11 i części 12 Zamówienia, zgodnie z § 2 zawartej umowy, 

Wykonawca zobowiązany był do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych (licząc od dnia otrzymania plików), egzemplarza próbnego 

wydruku publikacji w celu akceptacji. Zamawiający przekazał Wykonawcy pliki niezbędne do realizacji tych części Zamówienia w dniu 23 września 2022 r. 

Wykonawca nie zgłosił zastrzeżeń do przesłanych plików zawierających materiał do druku i w związku z tym wydruki próbne powinny zostać dostarczone 



do Zamawiającego w celu ich akceptacji w dniu 26 września 2022 r. W umownym terminie wydruki próbne dla części 5, części 11 i części 12 nie zostały 

przekazane do akceptacji Zamawiającego. W związku z brakiem wykonania przedmiotu zamówienia w określonych umową terminach Zamawiający uznał, że 

Wykonawca w rażący sposób zaniedbał zobowiązania umowne będące w zwłoce, z rozpoczęciem i wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, aby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. W związku z powyższym Zamawiający odstąpił od umowy w oparciu o art. 635 ustawy 

Kodeks cywilny. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy Soft Vision Mariusz Rajski na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp jako 

ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania 

 
 
Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 

 

 
Zamawiający 

 
Dyrektor Instytutu 

prof. dr hab. Marian Rębkowski 

 


