ZP.2611.8.7.2020.bm

Malbork 09 lutego 2021r.

Wykonawcy
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Druk i dostawa książek dla Muzeum Zamkowego w Malborku z podziałem na
części - znak sprawy: ZP.2611.08.2021.bm z podziałem na części:
Część Nr 1 – Druk i dostawa książki pt. „Studia zamkowe T. VII” dla Muzeum Zamkowego w Malborku.
Część Nr 2 – Druk i książki pt. "Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim” dla Muzeum
Zamkowego w Malborku.

Na podstawie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Muzeum Zamkowe w Malborku jako
Zamawiający informuje, że w postępowaniu w odniesieniu do:
1) Części Nr 1. pn. Druk i dostawa książki pt. „Studia zamkowe T. VII” dla Muzeum
Zamkowego w Malborku, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę oznaczoną numerem 1
złożoną przez Wykonawcę: Petit – skład – druk – oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka
Komandytowa ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin.
Uzasadnienie prawne wyboru oferty: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta ta
uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów tj. 97/100.
Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu uzyskały następującą punktację:
Nr
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
oferty

1.

Petit – skład – druk – oprawa
Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka
Komandytowa
ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin

Liczba punktów w
kryterium:
cena 50

Liczba punktów
w kryterium:
jakość 50

ŁĄCZNA
punktacj
a

50

47

97

2.

Drukarnia ARGRAF Spółka z o.o.
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Oferta odrzucona,
nie podlega ocenie.

3.

ARTIS Poligrafia Spółka Cywilna
ul. Granitowa 78/9, 87-100 Toruń

Oferta odrzucona,
nie podlega ocenie.

4.

UNIDRUK Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Bronowicka 117, 30-121 Kraków

Oferta odrzucona,
nie podlega ocenie

5.

ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna
Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

Oferta odrzucona,
nie podlega ocenie.

6.

Drukarnia Akapit Sp. z o.o.
ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin

Oferta odrzucona,
nie podlega ocenie.

2) Części Nr 2. pn. Druk i dostawa książki pt. "Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na
tle europejskim” dla Muzeum Zamkowego w Malborku, jako najkorzystniejszą wybrał
ofertę oznaczoną numerem 2 złożoną przez Wykonawcę: Drukarnia ARGRAF Spółka z o.o.
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa.
Uzasadnienie prawne wyboru oferty: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta ta
uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów tj. 77,86/100.
Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu uzyskały następującą punktację:
Nr
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
oferty

2.

Drukarnia ARGRAF Spółka z o.o.
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

5.

ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna
Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

6.

Drukarnia Akapit Sp. z o.o.
ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin

Liczba punktów
w kryterium:
cena 50

Liczba punktów w
kryterium:
jakość 50

ŁĄCZNA
punktacja

28,36

49,5

77,86

50

26,25

76,25

40,21

34,75

74,96

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) wyżej
cytowanej ustawy unieważnia postępowanie w odniesieniu do Części Nr 2. pn. Druk i
dostawa książki pt. "Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim” dla
Muzeum Zamkowego w Malborku z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia i Zamawiający nie zwiększył tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:
na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ, Zamawiający dokonał oceny
ofert złożonych w odniesieniu do części nr 2. Jako najkorzystniejszą wybrał ofertę
oznaczoną numerem 2 złożoną przez Drukarnia ARGRAF Spółka z o.o. z ul. Jagiellońska 80,
03-301 Warszawa z ceną brutto 66.990,00. W związku z tym, że oferta ta z ceną 66.990,00
zł brutto, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia tj. 57.750,00 zł brutto i Zamawiający nie zwiększył tej kwoty do ceny oferty
najkorzystniejszej, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) cytowanej Ustawy Zamawiający
unieważnia niniejsze postępowanie
W imieniu Zamawiającego
dr hab. Janusz Trupinda
Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
/podpisano podpisem elektronicznym/

Informację zamieszczono w:
BIP, tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego dnia 2021-02-09.
Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz praw osób,
których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie http://bip.zamek.malbork.pl/ w
zakładce ochrona danych osobowych.

