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                                Egz. Nr… 

       Malbork, dnia 07 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

   (strona internetowa Zamawiającego)  

 

 
Nr sprawy: 22.BLT.SZP.2612.81.2020 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa tuszy, 

tonerów, taśm i bębnów do zabezpieczenia pracy sprzętu informatycznego  

22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz jednostek będących na zaopatrzeniu” 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

„Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje,  

że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę 

złożoną przez Wykonawcę: 

 Oferta nr 4- 

PRINTEX Sp. z o.o. Sp.k 

 

Al. Józefa Piłsudskiego 105B 

05-270 MARKI  

 

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień 

publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

Uzasadnienie faktyczne: 

Oferta spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta 

została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie. Wykonawca przedstawił ofertę 

zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego. Oferta uzyskała najwyższą ilość 
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punktów - 98,49 (cena – 58,49 pkt., ilość zaoferowanych materiałów oryginalnych 

uwzględnianych w kryterium punktowym – 40 pkt.) Wykonawca wniósł poprawnie wadium. 

2. W prowadzonym postępowaniu  złożono oferty, które sklasyfikowano następująco: 

Kwota brutto jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizację zadania:  330 000,00  zł 

Numer oferty, nazwa wykonawcy 
Wartość brutto 

oferty w zł 

Rodzaj/Ilość 

zaoferowanych 
materiałów 

oryginalnych  

w szt.  

Ilość 

materiałów 

oryginalnych  
uwzględnionych 

w kryterium 

punktowym  
w szt. 

Ilość punktów 
przyznanych przez 

Zamawiającego 

Oferta nr 1 

  

NETPRINT S.C.  

Jerzy Wasiela,  

Bartosz Szostak 

ul. Unii Europejskiej 10 

32-600 OŚWIĘCIM 

287 335,77* 
(poprawiona omyłka 

rachunkowa i  

pisarska  
z dn. 04.08.2020 r.) 

 z kwoty  

286 929,87 

682 228  
58,75 pkt./24,92 pkt. 

Razem: 83,67 pkt. 

Oferta nr 2 

PRAXIS ŁÓDŹ  

Pilecka i Petlak Sp. J.  

ul. Wólczańska 66  

90-516 ŁÓDŹ 

283 800,36 

753 
(poprawiona omyłka 

rachunkowa  

i pisarska  
z dn. 04.08.2020 r.) 

z ilości 754 

299 59,48 pkt./32,68 pkt. 

Razem: 92,16 pkt. 

Oferta nr 3 

NIVER  Sp. z o.o. 

ul. Cementowa 12B 
91-859 ŁÓDŹ 

331 026,89 820 ------- 

 

OFERTA 

ODRZUCONA 

Oferta nr 4 

PRINTEX Sp. z o.o. Sp.k 

Al. Józefa Piłsudskiego 

105B 

05-270 MARKI 

288 640,07* 
(poprawiona omyłka 

rachunkowa i  

pisarska  
z dn. 04.08.2020 r.)  

z kwoty  

288 259,66 

820 366 
58,49 pkt./40,00 pkt. 

Razem: 98,49 pkt. 

Oferta nr 5 

TONATUSZU.PL Sp. z o.o. 

ul. Grzybowska 87 

00-844 WARSZAWA 

321 777,84* 
(poprawiona omyłka 

rachunkowa i  

pisarska  
z dn. 04.08.2020 r.)  

z kwoty  

321 421,14  

820 366 
52,46 pkt./40,00 pkt. 

Razem: 92,46 pkt. 

Oferta nr 6 

JM DATA Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Trakt Lubelski 233  

04-667 WARSZAWA 

281 363,73 704 250 
60,00 pkt./27,32 pkt. 

Razem: 87,32 pkt. 

Oferta nr 7 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe MULTIKOM 

Adam Papierski  

ul. Fabryczna 15  

85-741 BYDGOSZCZ 

315 409,41* 
(poprawiona omyłka 

rachunkowa i  
pisarska  

z dn. 04.08.2020 r.)  

z kwoty  

314 992,00 

820 366 
53,52 pkt./40,00 pkt. 

Razem: 93,52 pkt. 

 

3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikającą z art. 24 aa 

ustawy Pzp (procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny 

ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, 

że w prowadzonym postępowaniu Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.  
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5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „ Prawo 

zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje,  

że w niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę: 

 

Oferta nr 3- 

 

NIVER  Sp. z o.o. 

ul. Cementowa 12B 

91-859 ŁÓDŹ  

 

Uzasadnienie prawne: oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

Zgodnie z Rozdziałem 6. „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” 

Zamawiający wymagał złożenia przez Wykonawców wypełnionego formularza cenowego 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca:  

a) w pozycji 42 formularza cenowego zaoferował: „Toner KX FA83E szt. 10, cena 

jednostkowa brutto w zł  0; wartość brutto zł  0; nazwa /symbol nazwa producenta 

oferowanego materiału równoważnego – KX FA 83E”. Brak ceny jednostkowej brutto 

w zł i brak wartości brutto w zł; 

b) w pozycji 134 formularza cenowego podał: „Koszt odbioru odpadów powstałych  

ze zużytych materiałów eksploatacyjnych; wartość brutto zł 0”. Brak ceny 

jednostkowej brutto w zł i brak wartości brutto w zł. 

Zamawiający w Rozdziale 3 pkt.3 ppkt 6. SIWZ określił Oferty nie zawierające pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zostaną odrzucone.  

Nadto, Zamawiający w Rozdziale 12 w pkt. 6 SIWZ zastrzegł, aby żadna z cen pozycji 

Formularza cenowego nie została określona wartością 0,00 zł oraz w pkt 7. Brak wyceny 

asortymentu lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty. Dodatkowo wymóg 

ten Zamawiający zamieścił w Uwagach  Formularza Cenowego. 

Przedstawione w ofercie przez Wykonawcę materiały podlegały ocenie pod względem 

zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma 

miejsce wówczas, gdy zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie odpowiada 

przedmiotowi zamówienia opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości i wymagań 

merytorycznych oferty.   

Wypełniony przez Wykonawcę Formularz cenowy zawiera jego oświadczenie woli co do 

oferowanych przez niego materiałów. Tym samym stanowi treść jego oferty.  

W formularzu tym Wykonawca zidentyfikować miał cenę jednostkową brutto i wartość brutto 

w zł, a czego w odniesieniu do pozycji 42 i 134 nie uczynił. Formularz cenowy w zakresie 

pozycji 42 i 134 nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Kwestia ta 

podlega ocenie pod kątem art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc 

ocenie zgodności, oferty z treścią SIWZ. Ewentualne uzupełnienie formularza cenowego  

w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadziłoby do zmiany treści 

oferty, co w świetle przepisów ustawy jest niedopuszczalne. 

Popełniony przez Wykonawcę błąd nie może zostać zakwalifikowany również do „innych 

omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty”, gdyż Zamawiający może skorzystać z dyspozycji art. 87 ust 2 pkt. 3  
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w sytuacji gdy omyłki mają taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać 

Zamawiający, bez udziału Wykonawcy w tej czynności. Na poparcie powyższej konstatacji, 

należy wskazać stanowisko prezentowane jednolicie w orzecznictwie, zgodnie z którym 

„niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce wówczas, gdy zaoferowany przez 

wykonawcę przedmiot zamówienia nie odpowiada przedmiotowi zamówienia opisanemu  

w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków  realizacji i innych elementów istotnych 

dla wykonania przedmiotu zamówienia” (wyrok KIO z dnia 14 Stycznia 2013 r. (KIO 

2903/12)). W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, ponieważ jej 

treść nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pouczenie: 

Od decyzji Zamawiającego przysługuje odwołanie określone w Dziale VI ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  

„Środki ochrony prawnej”. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia drogą elektroniczną lub 10 dni 

od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało przesłane pisemnie. 
               

 
 

 

 

Z poważaniem 
 

 
 

        ZASTĘPCA DOWÓDCY 

    22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

     

                                            /-/ ppłk dypl. Jerzy GOLENIOWSKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz.:       

Egz. Nr 1 – ad  acta  

Wykonał: A. Ziółek (tel. 261 536 747) 

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


