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Znak sprawy: PN/5/2020 

        WSZYSCY WYKONAWCY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na produkcję oraz dostawę materiałów promocyjnych Biura Programu 

„Niepodległa”, znak sprawy PN/5/2020 

 

Na podstawie art. 92 upzp, Zamawiający informuje, że zgodnie z zastosowanym art. 24aa 

upzp w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę 

następującego wykonawcy: 

Intermedia Paweł Kędzierski, ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock 

Zgodnie z kryteriami oceny ofert ustalonymi w SIWZ (Cena – 60 pkt., Termin wykonania – 40 

pkt.), oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 

następujące oferty, które uzyskały następującą punktację: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i 

adres 

Wykonawcy 

Cena oferty w 

złotych brutto 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

„Cena” 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Liczba punktów w 

kryterium „Termin 

wykonania 

zamówienia” 

Razem pkt. 

1. INTERSHOW 

Zofia Mangel, 

ul. Rajmunda 

27, 03 – 606 

warszawa 

77157,90 53,45 10 dni 28 81,45 

2. ALTAVIA 

POLSKA Sp. z 

o.o., ul. 

Spokojna 5, 

01-044 

Warszawa 

92425,89 44,62 19 dni 14,73 59,35 

3. Intermedia 

Paweł 

Kędzierski, ul. 

Spółdzielcza 

17, 09-407 

68735 60 7 dni 40 100 
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Płock 

4. XD GIFTS Sp. z 

o.o., ul. 

Bratnia 1, 60-

185 Skórzewo 

59571,36 ------------- 5 dni ------------- -------------- 

5. PPHU LIR 

Elżbieta Zajet, 

ul. 

Grunwaldzka 

2, 82-300 

Elbląg 

146370 -------------- 10 dni -------------- ---------------- 

 

Odrzucono ofertę Wykonawcy: PPHU LIR Elżbieta Zajet, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg. 

Podstawa prawna odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt. 2. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik do SIWZ, wyraźnie zaznaczył, że do formularza ofertowego należy 

załączyć szczegółowy formularz asortymentowo – cenowy zawierający ceny jednostkowe 

poszczególnych gadżetów. Wykonawca nie załączył takiego formularza.   

 

Odrzucono ofertę Wykonawcy: XD GIFTS Sp. z o.o., ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo. 

Podstawa prawna odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt. 2. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik do SIWZ, wyraźnie zaznaczył, że do formularza ofertowego należy 

załączyć szczegółowy formularz asortymentowo – cenowy zawierający ceny jednostkowe 

poszczególnych gadżetów. Wykonawca nie załączył takiego formularza.   

Stosownie do dyspozycji art. 94 ust. 1 pkt. 2 upzp Zamawiający informuje, że umowa w 

sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w/w 

przepisem, tj. w terminie nie krótszym niż 5 (pięć) dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

__________________________ 

        Wojciech Kirejczyk 

Zastępca Dyrektora 

        Biura Programu „Niepodległa” 
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