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KANCELAR IA
SENATU

BIURO PRAWNE,  KADR I  ORGANIZACJ I

Dotyczy: postępowania prowadzonego, w trybie podstawowym bez negocjacji, o udzielenie zamówienia 
na wykonanie i dostawę kalendarzy na rok 2022.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY

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 
oferty w wyżej wymienionym postępowaniu.  

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: 

ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin,

który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 
spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, 
a złożona oferta spełnia wymagania SWZ dotyczące przedmiotu zamówienia i nie podlega 
odrzuceniu. 

Wykonawca ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna zaoferował cenę brutto za wykonanie
i dostawę kalendarzy na rok 2022 – 53 142,00 zł i oferta uzyskała 60 pkt w kryterium 
„cena brutto za cały przedmiot zamówienia”; wykonawca skrócił termin wykonania
i dostawy kalendarzy do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy i oferta uzyskała
40 pkt w kryterium „termin wykonania i dostawy kalendarzy”. Łącznie oferta uzyskała 
100 pkt.

Jednocześnie informuję, że odrzuceniu podlega oferta złożona przez wykonawcę 
EDICA Sp. z o.o., ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, Studio Reklamy i Poligrafii Forest Sp.               
z o.o., ul. Sosnowa 10, 86-061 Brzoza.

Podstawę prawną odrzucenia oferty stanowi art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, 
ponieważ zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył w przewidzianym 
terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub innych 
dokumentów lub oświadczeń.

Wykonawca EDICA Sp. z o.o., Studio Reklamy i Poligrafii Forest Sp. z o.o. został 
wezwany – na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp – do dostarczenia w przewidzianym 
terminie oświadczeń i dokumentów. Wykonawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie 
oświadczeń i dokumentów.

Do wszystkich wykonawców:BPKO.SZP.350.17.2021

Warszawa, 27 września 2021 r.
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Punktacja, jaką otrzymały oferty niepodlegające odrzuceniu: 

Nazwa oraz siedziba 
wykonawcy, których oferty 

zostały otwarte:

Cena brutto
za cały przedmiot 

zamówienia:
„C”

Termin 
wykonania
i dostawy 

kalendarzy
„T”

Łącznie 
punkty

(S = C + T)

nr 1 - ZAPOL Sobczyk
           Spółka Jawna
           al. Piastów 42
          71-062 Szczecin

60 pkt 
53 142,00 zł

40 pkt
30 dni roboczych 
od dnia zawarcia 

umowy

100 pkt

nr 2 – EDICA Sp. z o.o. 
   ul. Forteczna 3

            61-632 Poznań 
      Studio Reklamy i               

Poligrafii Forest 
   Sp. z o.o.
   ul. Sosnowa 10
   86-061 Brzoza

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 
2 lit. c ustawy Pzp – nie podlega ocenie.

nr 3 - LEGRA Sp. z o.o.
           ul. Albatrosów 10 c
           30-716 Kraków

46,96 pkt
67 902,00 zł

40 pkt
30 dni roboczych 
od dnia zawarcia 

umowy

86,96 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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