Kraków, 25-08-2020
L.dz.: 391/CK-07-EMAZ/200/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Druk materiałów reklamowych według bieżącego
zapotrzebowania Zamawiającego”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr 563919-N-2020 z dnia 22.07.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
„Opera Krakowska” w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubicz 48 w Krakowie (31-512), zwana
w dalszej części Zamawiającym, działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), informuje, iż:
w zakresie części I – Druki cyfrowe jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4
DRUKARNIA GOLDRUK Wojciech Goluchowski, ul. Kościuszki 28, 33-300 Nowy
Sącz.
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała
najwyższa łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
Nazwa i adres wykonawców, który złożyli ofertę, a także przyznana danej ofercie punktacja.
Nr
oferty

Firmy, adresy wykonawców

2.

DRUKARNIA ABAKUS Tomasz
Brząkała
ul. Perłowa 7, 55-200 Oława

4.

DRUKARNIA GOLDRUK Wojciech
Goluchowski
ul. Kościuszki 28, 33-300 Nowy Sącz

5.

M.M. Druk Serwis sp. z o.o.
ul. Żaglowa 13, 31-979 Kraków

Kryterium
Cena oferty
(brutto)
waga 60 pkt

Kryterium
Termin realizacji
zleceń
waga 40 pkt

Łączna liczba
uzyskanych
punktów

Oferta podlega odrzuceniu

60,00

0

60,00

Oferta podlega odrzuceniu

Z postępowania wykluczono Wykonawcę DRUKARNIA ABAKUS Tomasz Brząkała, ul. Perłowa
7, 55-200 Oława, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12, gdyż nie wykazał braku podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Zamawiający w dniu 13.08.2020r. działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał
Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw
wykluczenia.
Wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie wymaganych wezwaniu dokumentów.
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Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 oferta złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu podlega odrzuceniu.
Ponadto z postępowania odrzucono ofertę złożoną przez M.M. Druk Serwis sp. z o.o.,
ul. Żaglowa 13, 31-979 Kraków, na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp, gdyż treść oferty nie
odpowiada treści SIWZ.
Zamawiający w rozdz. XIII SIWZ - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, wskazał, iż
przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował m.in. kryterium Termin realizacji
zleceń, a ilość punktów ww. kryterium zostanie przyznana na podstawie informacji
wskazanych przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający w rozdz. X SIWZ – Opis sposobu przygotowania oferty –
pkt. 2, wskazał, iż w formularzu oferty oprócz ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia,

należy podać warunki wykonania zamówienia, w szczególnosci: termin realizacji zleceń, (…).

Wykonawca w treści formularza ofertowego nie wskazał żadnego terminu realizacji zleceń.
Z uwagi, iż terminu realizacji zleceń jest istotnym elementem oferty, stanowi element oceny
ofert w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty, jego brak nie podlega wyjaśnieniu.
W związku z powyższym oferta M.M. Druk Serwis sp. z o.o., ul. Żaglowa 13, 31-979 Kraków
podlega odrzuceniu, gdyż jej treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

w zakresie części II – Druki offsetowe za najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4
DRUKARNIA GOLDRUK Wojciech Goluchowski, ul. Kościuszki 28, 33-300 Nowy
Sącz.
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała
najwyższa łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
Nazwa i adres wykonawców, który złożyli ofertę, a także przyznana danej ofercie punktacja.
Nr
oferty

Firmy, adresy wykonawców

Kryterium Cena
oferty (brutto)
waga 60 pkt

Kryterium Termin
realizacji zleceń
waga 40 pkt

Łączna liczba
uzyskanych
punktów

58,89

20

78,89

4.

DRUKARNIA GOLDRUK Wojciech
Goluchowski
ul. Kościuszki 28, 33-300 Nowy Sącz

5.

M.M. Druk Serwis sp. z o.o.
ul. Żaglowa 13, 31-979 Kraków

Oferta podlega odrzuceniu

6.

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

Oferta podlega odrzuceniu

Z postępowania wykluczono Wykonawcę UNIDRUK Sp. z o.o., ul. Bronowicka 117,
30-121 Kraków, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12, gdyż nie wykazał braku podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Zamawiający w dniu 13.08.2020r. działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał
Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw
wykluczenia, tj. do uzupełnienia zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
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upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie łub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
Wykonawca w dniu 17.08.2020 r. złożył zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zamiast
wymaganego zaświadczenia ZUS, tym samy nie potwierdził braku podstaw do wykluczenia
z postępowania.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 oferta złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu podlega odrzuceniu.
Ponadto z postępowania odrzucono ofertę złożoną przez M.M. Druk Serwis sp. z o.o.,
ul. Żaglowa 13, 31-979 Kraków, na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp, gdyż treść oferty nie
odpowiada treści SIWZ.
Zamawiający w rozdz. XIII SIWZ - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, wskazał, iż
przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował m.in. kryterium Termin realizacji
zleceń, a ilość punktów ww. kryterium zostanie przyznana na podstawie informacji
wskazanych przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający w rozdz. X SIWZ – Opis sposobu przygotowania oferty –
pkt. 2, wskazał, iż w formularzu oferty oprócz ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia,

należy podać warunki wykonania zamówienia, w szczególnosci: termin realizacji zleceń, (…).

Wykonawca w treści formularza ofertowego nie wskazał żadnego terminu realizacji zleceń.
Z uwagi, iż terminu realizacji zleceń jest istotnym elementem oferty, stanowi element oceny
ofert w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty, jego brak nie podlega wyjaśnieniu.
W związku z powyższym oferta M.M. Druk Serwis sp. z o.o., ul. Żaglowa 13, 31-979 Kraków
podlega odrzuceniu, gdyż jej treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
w zakresie części III przedmiotu zamówienia – Druki wielkoformatowe,
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 P.P.H.U. JANUSZ CIOSEK WIELKA
REKLAMA, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń.
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała
najwyższa łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
Nazwa i adres wykonawców, który złożyli ofertę, a także przyznana danej ofercie punktacja.
Nr
oferty

Firmy, adresy wykonawców

3.

P.P.H.U. JANUSZ CIOSEK WIELKA
REKLAMA
ul. Wojska Polskiego 45, 98-300
Wieluń

5.

M.M. Druk Serwis sp. z o.o.
ul. Żaglowa 13, 31-979 Kraków

Kryterium Cena
oferty (brutto)
waga 60 pkt

Kryterium Termin
realizacji zleceń
waga 40 pkt

Łączna liczba
uzyskanych
punktów

60

20

80,00

Oferta podlega odrzuceniu

Z postępowania odrzucono ofertę złożoną przez M.M. Druk Serwis sp. z o.o.,
ul. Żaglowa 13, 31-979 Kraków, na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp, gdyż treść oferty nie
odpowiada treści SIWZ.
Zamawiający w rozdz. XIII SIWZ - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, wskazał, iż
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przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował m.in. kryterium Termin realizacji
zleceń, a ilość punktów ww. kryterium zostanie przyznana na podstawie informacji
wskazanych przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ. Jednocześnie, Zamawiający w rozdz. X SIWZ – Opis sposobu przygotowania oferty –
pkt. 2, wskazał, iż w formularzu oferty oprócz ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia,

należy podać warunki wykonania zamówienia, w szczególnosci: termin realizacji zleceń, (…).

Wykonawca w treści formularza ofertowego nie wskazał żadnego terminu realizacji zleceń.
Z uwagi, iż terminu realizacji zleceń jest istotnym elementem oferty, stanowi element oceny
ofert w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty, jego brak nie podlega wyjaśnieniu.
W związku z powyższym oferta M.M. Druk Serwis sp. z o.o., ul. Żaglowa 13, 31-979 Kraków
podlega odrzuceniu, gdyż jej treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
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