
 
 

 

 

PAO/X/MM/72/2019 

          Warszawa, 7 listopada 2019 r. 

 

WYKONAWCY 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi drukowania dla Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej (znak zamówienia 21/usł./2019).  

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp - przekazuję informację o wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

I.    Wybór najkorzystniejszej oferty: 

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 1, złożona przez: 

Agencja Reklamowa Top Agnieszka Łuczak 

ul. Toruńska 148, 887-800 Włocławek 

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest 

zgodna z warunkami określonymi w SIWZ. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 

z punktu widzenia kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ – kryteriami oceny ofert były: 

cena (o wadze 60%), zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego 

etatu (o wadze 10%) oraz jakość realizacji przedmiotu zamówienia (o wadze 30%).  Ofercie 

przyznano 100,00 punktów 

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz przyznana punktacja: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Przyznane punkty  w kryterium: 

Liczba 

przyznanych 

punktów 
Cena – 

60% 

Zatrudnienie osób na 

podstawie umowy o 

pracę w wymiarze 

pełnego etatu – 10% 

Jakość 

realizacji 

przedmiotu 

zamówienia – 

30% 

1 

Agencja Reklamowa Top 

Agnieszka Łuczak 

ul. Toruńska 148 

87-800 Włocławek  

60,00 10,00 30,00 100,00 

2 

PHU „Olejnik” – Piotr Olejnik 

Reklama Wizualna 

Usługi Poligraficzne 

ul. Szwankowskiego 2/3 

01-314 Warszawa 

37,37 7,50 30,00 74,87 



 

 

 
 

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucono ofertę 

Wykonawcy - Drukfirmowy Sp. z o.o., ul. Dzwonkowa 46, 02-290 Warszawa.  

 Uzasadnienie faktyczne: Oferta odrzucona z powodu niedostarczenia wymaganych próbek 

(kalendarz). Ponadto Wykonawca dostarczył więcej niż jeden wymagany egzemplarz  podlegający 

ocenie: ulotki, broszury. Zgodnie z paragrafem 7.15.5 SIWZ komplet próbek składał się z:  

 ulotka składana na trzy (wg. wymagań technicznych dla ulotki–poz. Nr 5SOPZ)–jeden 

egzemplarz; 

 kalendarz (wg. wymagań technicznych dla kalendarza –poz. Nr 8 SOPZ)–jeden egzemplarz; 

 katalog-broszura (Zamawiający dopuszcza złożenie przykładowego katalogu-broszury)–

jeden egzemplarz 

Zgodnie z paragrafem 7.15.6 SIWZ przekazane próbki stanowią podstawę do przeprowadzenia 

oceny oferty w oparciu o kryterium „jakość realizacji przedmiotu zamówienia”.  

W przypadku  nie złożenia przez Wykonawcę pełnego kompletu wymaganych próbek, zamawiający 

odrzuci ofertę złożoną przez tego Wykonawcę (próbki do oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu). 

Tym samym złożona oferta jest niezgodna z warunkami określonymi w SIWZ.  

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


