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KANCELAR IA  
SENATU  

BIURO PRAWNE,  KADR I  ORGA NIZACJI  

 

Do wszystkich wykonawców: BPKO.SZP.350.13.2020 

Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu nieograniczonego, 
na serwisowanie urządzenia drukującego Xerox Versant 80 Digital Press.  

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
Kancelaria Senatu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, w prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
serwisowanie urządzenia drukującego Xerox Versant 80 Digital Press.  

Najkorzystniejszą ofertę, tzn. ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny 
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia złożył wykonawca: 

 
„PROXER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Wojciechowskiego 36, lok. 19, 02-495 Warszawa 

który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
a oferta złożona przez wykonawcę spełnia wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia i 
nie podlega odrzuceniu. Jest to jedyna oferta złożona w postępowaniu.  

Wykonawca zadeklarował: 
- cenę brutto 132 700,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych 
00/100) za serwisowanie urządzenia drukującego Xeroix Versant 80 Digital Press (przy 
założeniu wykonania 1 000 000 wydruków stron A4 przez 36 miesięcy) i oferta uzyskała 
60 pkt w kryterium cena brutto za wykonanie zamówienia; 
- przystąpienie do naprawy urządzenia w czasie nie dłuższym niż 12 godzin, od 

telefonicznego zgłoszenia przez zamawiającego i oferta uzyskała „20” pkt w kryterium 
czas przystąpienia do naprawy urządzenia;  

- 2 osoby posiadające doświadczenie w serwisowaniu urządzenia powyżej 5 lat i oferta 
uzyskała 20 pkt w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do serwisowania 
urządzenia. 

Łącznie oferta wykonawcy „PREXOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy Pzp, zamawiający może zawrzeć umowę w 
sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, które zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, gdyż w postępowaniu została złożona jedna oferta.  

Dyrektor  

(-) 

Aleksandra Skorupka 

Warszawa, 07 sierpnia 2020 r.  


