Warszawa, 23 sierpnia 2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybu
przetargu nieograniczonego pn. „Recenzenci – grupa Handel”, nr 157/ORE/PN/UE/2017.
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1020 z późn.zm.), Zamawiający Ośrodek Rozwoju Edukacji
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w
przedmiocie zamówienia. „Recenzenci – grupa Handel” wybrano następującą Ofertę
najkorzystniejszą:
CZĘŚĆ I „TECHNIK KSIĘGARSTWA
Oferta NR 4 złożona przez Wykonawcę
Artur Kowalski
ul. Zielona 57
63-300 Pleszew
Oferta uzyskała w kryterium oceny ofert: 100 pkt
Zestawienie wszystkich ofert wraz z punktacją
Nr
oferty

Nazwa i adres
Wykonawcy

1

Anna Dolna, ul. Armii
Poznań 5; 64-733
Drawsko
Maria Helena
Kaczorowska, ul.
Akacjowa 12; 64-730
Wieleń
Marta Godzimirska –
Dybek, ul. Klaudyny
38/61; 01-684 Warszawa
Artur Kowalski, ul.
Zielona 57, 63-300
Pleszew

2

3

4

Kryterium
cena 60%

Kryterium
Termin
wykonania
recenzji I

Kryterium
Termin
wykonania
recenzji I

Łączna ilość
punktów

WYKONAWCA WYKLUCZONY
2 800,00

5 dni

5 dni

52,37 pkt

20,00 pkt

20,00 pkt

92,37 pkt

WYKONAWCA WYKLUCZONY

2 444,00

5 dni

5 dni

60,00 pkt

20 ,00 pkt

20,00 pkt

100,00 pkt

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania, Wykonawca nie podlega
wykluczeniu a oferta odrzuceniu. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w Ogłoszeniu i SIWZ tj. przedstawiała najkorzystniejszy

1

bilans ceny i innych kryteriów spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w
związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert
przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie poszczególnych kryteriów.
 Oferta Nr 1. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy pzp gdyż Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia warunku udziału w
dniu 21 sierpnia 2017 r., do wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił
dokumentu, wobec czego Zamawiający miał obowiązek wykluczyć Wykonawcę z
postępowania
 Oferta Nr 3. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy pzp gdyż Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia warunku udziału w
dniu 21 sierpnia 2017 r., do wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił
dokumentu, wobec czego Zamawiający miał obowiązek wykluczyć Wykonawcę z
postępowania
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