Szczawno- Zdrój, dn. 07.10.2013r.
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Informacja
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający: Dolnośląska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyborze
oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Usługa polegająca na:
przygotowaniu i dostarczeniu materiałów promocyjnych: opracowanie i przygotowanie
projektu, sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk plakatów,
- dostarczeniu gadżetów promocyjnych: teczki konferencyjnej, rozgałęźnika USB 2.0 z czterema
wejściami oraz praktycznym uchwytem na wizytówki, długopisów z niebieskim wkładem, lampką
LED i gumką ułatwiającą obsługę smart fonów”.
Nr ref: ZP/PN/SZP/51/2013.

Do dnia 30.09.2013r. do godziny 12:00 do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

A.

Numer
oferty

1

Nazwa i adres Wykonawcy
Quest Group S.C. Michał Błaszkieicz, Małgorzata Błaszkiewicz
Ul. Mołdawska 30A
61-614 Poznań
Adres do korespondencji:
Quest Group S.C.
Ul. Cześnikowska 30
60-330 Poznań
Dawid@questgroup.com.pl
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HOT GIFTS – Iga Trzepizur
Ul. 1 Maja 108
55-320 Malczyce
Biuro@hotgifts.pl
EVERGREEN Łukasz Proniewski
Ul. Zakopiańska 9/ 807
30- 418 Kraków
Alicja@evg.pl
Studio MAK Sp. z o. o.
Ul. Kościuszki 29/ 8
50-011 Wrocław
Magda.siudzinska@mak.pl

2

3

4

Zamawiający przyznał następującą punktację w ramach kryteriów oceny ofert:

B.

Numer
oferty

1

2

3

4

Nazwa i adres Wykonawcy
Quest Group S.C. Michał Błaszkieicz,
Małgorzata Błaszkiewicz
Ul. Mołdawska 30A
61-614 Poznań
Adres do korespondencji:
Quest Group S.C.
Ul. Cześnikowska 30
60-330 Poznań
Dawid@questgroup.com.pl
HOT GIFTS – Iga Trzepizur
Ul. 1 Maja 108
55-320 Malczyce
Biuro@hotgifts.pl
EVERGREEN Łukasz Proniewski
Ul. Zakopiańska 9/ 807
30- 418 Kraków
Alicja@evg.pl
Studio MAK Sp. z o. o.
Ul. Kościuszki 29/ 8
50-011 Wrocław
Magda.siudzinska@mak.pl

Przyznana punktacja wg
kryterium: cena brutto

100

-

96,05

65,41
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C.

Zamawiający dokonał wyboru następującej oferty :
Quest Group S.C. Michał Błaszkieicz, Małgorzata Błaszkiewicz
Ul. Mołdawska 30A
61-614 Poznań

W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 4 Wykonawców. Wybrana oferta została
sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta w myśl przyjętego kryterium oceny ofert
otrzymała 100 pkt i tym samym została najwyżej oceniona przez Zamawiającego.
D.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty z postępowania.

E.

Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę: HOT GIFTS – Iga Trzepizur Ul.
1 Maja 108, 55-320 Malczyce na podstawie art. 24 ust. 2 pkt: 4 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).
Wykonawca ten nie wykazał, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Zamawiający w dniu 01.10.2013r. wezwał Wykonawcę do uzupełniania dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu jak i dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, w tym między innymi
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru- w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca dokonał uzupełniania
dokumentem wadliwym. Przedłożony bowiem wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej datowany jest na dzień 01.10.2013r a zatem po dniu w którym
nastąpiło otwarcie ofert przetargowych. Powyższe stanowi naruszenie zasady wynikającej z art.
26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
F.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta po upływie
pięciu dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia (tj. nie wcześniej niż w dniu
14.10.2013r.). O planowanym terminie zawarcia umowy wybrany wykonawca zostanie
poinformowany odrębnym pismem.
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G.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż wobec czynności podjętych przez
Zamawiającego w toku postępowania można wnieść środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).
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