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KANCELAR IA
SENATU

BIURO PRAWNE,  KADR I  ORGANIZACJ I

Dotyczy: postępowania prowadzonego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia poligraficznego.

INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, działając na podstawie
art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 1 - Canon 
Polska Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, złożonej w ww. 
postępowaniu.     

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 
ustawy Pzp oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 
technicznej lub zawodowej, a złożona przez wykonawcę oferta spełnia wymagania 
odnośnie przedmiotu zamówienia i nie podlega odrzuceniu.  

Wykonawca Canon Polska Sp. z o.o. zaoferował:
1) urządzenie Canon varioPRINT 140 za cenę brutto w wysokości 218 940,00 zł, 

udzielił 36-miesięcznej gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru 
urządzenia; 

2) ceny wszystkich materiałów eksploatacyjnych, zalecanych przez producenta 
urządzenia, oraz części naturalnie zużywających się w trakcie pracy urządzenia, ze 
wskazaniem ich żywotności, w przeliczeniu na 3 000 000 wydruków A4 zgodnie
z postanowieniami SWZ w wysokości 35 876,62 zł brutto.
Ocena punktowa oferty:

Kryteria oceny ofert Canon Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2

02-460 Warszawa

Cena brutto za cały przedmiot zamówienia 60 pkt
254 816,62 zł

Prędkość drukowania powyżej 140 obrazów A4
na minutę 

10 pkt
143 obrazy A4 na minutę

Do wszystkich wykonawców:BPKO.SZP.350.16.2021

Warszawa, 01 września 2021 r.
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Odbiór papieru – powyżej 4000 arkuszy 80 g/m2 10 pkt
5 000 arkuszy 80 g/m2

Pojemność kaset powyżej 7000 arkuszy papieru 
80 g/m2 dla formatu A4

10 pkt
8 600 arkuszy papieru

80 g/m2 dla formatu A4

Automatyczne sporządzanie broszur
z możliwością łamania i zszywania centralnego 
powyżej 20 arkuszy 80 g/m2

10 pkt
25 arkuszy 80 g/m2

Razem: 100 pkt

Łącznie oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. 
Zgodnie z art. 308 ust. 3 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 przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, gdyż w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

Aleksandra Skorupka
dyrektor
/podpisano elektronicznie/
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