
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Akademia kompetencji – inwestycja w innowacyjne kadry  
dla Dolnego Śląska” 

Człowiek – najlepsza inwestycja! 

Szczawno- Zdrój, dn. 27.02.2012r. 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

       

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

 Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 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: zaprojektowanie i druk 

segregatorów oraz teczek promocyjnych, zakup i dostarczenie długopisów;  przygotowaniu i 

dostarczeniu materiałów konferencyjnych: opracowanie i przygotowanie projektu, 

sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk folderu;  dostarczeniu gadżetów 

konferencyjnych: teczki skórzanej i etui na wizytówki firmy CrisMa (lub równoważnej).””. Nr  

zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/7/2012”. 

A. Do dnia 07.02.2012r. do godziny 12:00 do Zamawiającego wpłynęły następujące 

oferty: 

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto 

 

1 

 

Agencja C4 Sp. z o. o. 

AL. Jana Pawła II 61/ 217 

01- 031 Warszawa 

Fax:22 877 31 32 

25.953,00 zł 

2 

Agencja Reklamowa CIEŚLIK STUDIO L 

Spółka Jawna 

Ul. Podbipięty 7 

31-980 Kraków 
Fax: 12 444 13 52 

36.555,60 zł 

3 

Pik Group 

Krzysztof Płomiński 

Ul. Westerplatte 51 

58-100 Świdnica 

Fax: (74) 857 40 17 

28.056,30 zł 

4 

Studio MAK Sp. z o. o. 

Ul. Kościuszki 29 lok. 8, 

50-011 Wrocław 

Fax: (71) 342 20 87 

46.051,20 zł 
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B. Zamawiający przyznał następującą punktację w ramach kryteriów oceny ofert: 

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja według 

kryterium „cena brutto” 

 

1 

 

Agencja C4 Sp. z o. o. 

AL. Jana Pawła II 61/ 217 

01- 031 Warszawa 

Fax:22 877 31 32 

100 

2 

Agencja Reklamowa CIEŚLIK STUDIO L 

Spółka Jawna 

Ul. Podbipięty 7 

31-980 Kraków 
Fax: 12 444 13 52 

70,99 

3 

Pik Group 

Krzysztof Płomiński 

Ul. Westerplatte 51 

58-100 Świdnica 

Fax: (74) 857 40 17 

Oferta odrzucona 

4 

Studio MAK Sp. z o. o. 

Ul. Kościuszki 29 lok. 8, 

50-011 Wrocław 

Fax: (71) 342 20 87 

56,36 

 

C. Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy: 

Agencja C4 Sp. z o. o. 

AL. Jana Pawła II 61/ 217 

01- 031 Warszawa 

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 odrzucił ofertę następującego wykonawcy: Pik Group Krzysztof 

 Płomiński Ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 

 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 Powodem odrzucenia oferty jest wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 
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E. Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę: Pik Group Krzysztof 

 Płomiński Ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica-– na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 

 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powodem wykluczenia jest fakt, że 

 Wykonawca ten nie wniósł wadium w terminie wskazanym w ogłoszeniu o 

 zamówieniu oraz SIWZ. 

 Uzasadniając powyższe należy wskazać, iż Zamawiający określił kwotę wadium w 

 przedmiotowym postępowaniu w wysokości 1.500,00 zł. Sposób, termin oraz 

 dopuszczalną formę w jakiej wadium mogło zostać wniesione Zamawiający określił 

 zarówno w SIWZ jak i ogłoszeniu o zamówieniu. W terminie oznaczonym przez 

 Zamawiającego jako termin składania ofert nie wystąpiło uznanie rachunku 

 bankowego ze strony Wykonawcy. Oferta wykluczonego Wykonawcy nie zawierała 

 również żadnego dokumentu pozwalającego na stwierdzenie, że wadium zostało 

 wniesione w innej niż forma pieniężna postaci. W toku postępowania sprawdzającego 

 Zamawiający powziął informację, iż wykluczony Wykonawca wykonał dyspozycję 

 przelewu bankowego w kwocie 1.500,00 zł w dniu 07.02.2012r. a zatem w dniu 

 otwarcia ofert przetargowych. Kwota przelewu została zaksięgowana na rachunku 

 bankowym Zamawiającego w dniu 07.02.2012r o godzinie 14:08  a zatem po upływie 

 terminu wyznaczonego na składanie ofert przetargowych a tym samym po upływie 

 terminu przewidzianego na wnoszenie wadium przez Wykonawców ubiegających się 

 o udzielenie zamówienia. 

 W tym miejscu należy wskazać, iż w sytuacji, kiedy uznanie rachunku bankowego 

 poprzez zaksięgowanie kwoty wadium nastąpiło po terminie (godzinie) otwarcia ofert 

 należy uznać, iż wadium nie zostało wniesione, a zatem stosownie do postanowień art. 

 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zobligowany jest 

 do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia jego oferty. Należy wskazać również, że art. 

 45 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych precyzuje, iż wadium wnoszone w 

 pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

 zamawiającego. W świetle powyższych przepisów wadium powinno zostać 

 zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, który 

 to jest oznaczony nie tylko datą ale również godziną. Uzasadniając czynność 

 wykluczenia Wykonawcy Zamawiający powołuje się również na utrwaloną linię 

 orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, która wskazuje co następuje: „Termin 

 składania ofert jest terminem specyficznym o tyle, iż jest punktem w czasie 

 określonym nie tylko jako dzień, lecz również - godzina. W związku z tym wadium 

 powinno być wniesione nie tylko przed upływem wyznaczonego dnia, lecz również 

 przed wyznaczoną godziną składania ofert (analogicznie jak oferta). ( )Jednak nie 

 zmienia to faktu, iż przy wniesieniu wadium liczy się nie data, ale konkretna chwila 

 (godzina)”- Wyrok Krajowej Izby odwoławczej z 17 października 2008 r. (sygn. akt 

 KIO/UZP 1062/08);  „Art. 45 ustawy Pzp stanowi, iż wadium wnoszone w pieniądzu 

 wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego przed 

 upływem  terminu składania ofert. Termin „wniesienie” - zgodnie z doktryną i 

 orzecznictwem sądów oraz Krajowej Izby Odwoławczej - oznacza uznanie kwoty 

 wadium przez rachunek Zamawiającego ( ) przy wniesieniu wadium liczy się nie data, 
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 ale konkretna chwila (godzina, minuta)” - Wyrok Krajowej Izby odwoławczej z 12 

 listopada 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 1411/09). 

 Mając na względzie powyższe zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania. 

 Tym  samym ofertę  wykluczonego Wykonawcy Zamawiający odrzuca. 

F. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień 

 Publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta po 

 upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (tj. nie wcześniej niż w 

 dniu  05.03.2012r.). 

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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

        Zatwierdzam 

            

       ………………………………. 

 


