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KANCELAR IA
SENATU

BIURO PRAWNE,  KADR I  ORGANIZACJ I

Dotyczy: prowadzonego, w trybie podstawowym bez negocjacji, postępowania o udzielenie zamówienia 
na świadczenie usług archiwizacyjnych.  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY I ODRZUCENIU OFERT

Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, działając na podstawie
art. 253 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu 
ofert w wyżej wymienionym postępowaniu:  

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca ArchiDoc S.A., ul. Niedźwiedziniec 
10, 41-506 Chorzów, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
108 ust. 1 ustawy Pzp. Spełnia on warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 
technicznej lub zawodowej oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej, a złożona oferta 
spełnia wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia i nie podlega odrzuceniu. 

Wykonawca ArchiDoc S.A. zadeklarował za wykonanie świadczenia usług 
archiwizacyjnych przez 36 miesięcy cenę brutto w wysokości 147 535,46 zł (słownie: sto 
czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć zł czterdzieści sześć groszy). Oferta 
wykonawcy uzyskała 60 pkt w kryterium cena i 40 pkt w kryterium odległość od 
siedziby zamawiającego, gdyż wykonawca wskazał magazyn archiwum zewnętrznego, 
znajdujący się w odległości 17 km od siedziby zamawiającego. Łącznie oferta uzyskała 100 
pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania.  

Poniżej ocena złożonych ofert wraz z liczbą punktów uzyskanych na podstawie 
kryteriów oceny ofert:   

Kryterium:
Nr oferty, nazwa i adres 

wykonawcy Cena
„C”

Odległość
od siedziby 

zamawiającego „O”

Suma punktów 
P = C + O

nr 1  – 
Archivio Sp.  z o.o.
ul. Annopol 4A
03-236 Warszawa

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy 
Pzp, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami 
zamówienia. Wykonawca Archivio Sp. z o.o. nie zastosował 
się do wymogu określonego w pkt 15.2 SWZ, który stanowi, 
że Cena jednostkowa usługi przechowania podana w 
formularzu cenowym musi być stała w okresie 
obowiązywania umowy (nie mogą być podane różne ceny 
usługi przechowania w poszczególnych latach). Oferta nie 
podlega ocenie.

Do wszystkich wykonawców: BPKO.SZP.350.13.2021

Warszawa, 21 lipca 2021 r.
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nr 2  – 
ArchiDoc S.A.
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów

60 pkt
(147 535,46 zł)

40 pkt
(17 km) 100 pkt

nr 3  – 
Rhenus Data Office 
Polska Sp. z o.o. 
al. Katowicka 66
05-830 Nadarzyn

Oferta odrzucona na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Pzp – gdyż oferta jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp. 
Oferta wykonawcy została złożona bez opatrzenia jej 
właściwym podpisem; nie podlega ocenie.

nr 4  – 
Libris Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44C
01-797 Warszawa

46,17 pkt
191 724,64 zł

40 pkt
(12,8 km) 86,17 pkt

Zgodnie z art. 308 ust. 2  ustawy Pzp, zamawiający  może  zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.  

Aleksandra Skorupka
dyrektor
/podpisano elektronicznie/
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