Gdańsk, 2016.02.03

L.dz. …………………S/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego ZP/PN/1/2016
Dostawa książek w roku 2016
Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada
Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 informuje, że w postępowaniu o zamówienie
publiczne ZP/PN/1/2016 Dostawa książek w roku 2016, przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 4 pkt 8b oraz art. 5 a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej uPzp, złożono trzy oferty.
Najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie (marży) złożyła firma Super Siódemka Lucjan Wypych
Spółka jawna w Poznaniu (kod 60-012) mieszcząca się przy ul Opłotki 23 oferując marżę w wysokości
2,23%. Drugą ofertę złożyła Hurtownia Książek „Kodeks” Bogdan Pultyn z siedzibą w Lipnikach 97
(kod 86-005 Białe Błota) oferując marżę w wysokości 3,74%. W/w wykonawca uzupełnił w
wyznaczonym terminie brakujące dokumenty. Trzecią ofertę złożyła firma Koncept Elżbieta Hajder z
siedzibą w Wólce Sokołowskiej 237 (kod 86-050 Sokołów Młp.) oferując marże w wysokości 5%. W/w
wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów i został wykluczony z
postępowania, a jego oferta została odrzucona.
Oferty uzyskały następujące oceny:
1.Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka jawna marża 2,23 % - 100 pkt,
2. Hurtownia Książek „Kodeks” Bogdan Pultyn marża 3,74 % - 59,6 pkt.
Uzasadnienie wyboru
Wybrano oferty firmy Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka jawna w Poznaniu. W/w oferta
spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne i jest najkorzystniejsza, gdyż zawiera najniższą marżę.
Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem faktycznym i
prawnym. W postępowaniu odrzucono na podstawie art. 24 ust. 4 uPzp ofertę firmy Koncept Elżbieta
Hajder z siedzibą w Wólce Sokołowskiej 237 (kod 86-050 Sokołów Młp.). Ofertę wykonawcy
wykluczonego uważa się za odrzuconą.
Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania z o udzielenie zamówienia z
uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Z postępowania wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4
uPzp firmę Koncept Elżbieta Hajder z siedzibą w Wólce Sokołowskiej 237 (kod 86-050 Sokołów Młp.).
W wyznaczonym terminie wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów. Zamawiający wezwał
wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wymaganych w SIWZ w rozdziale V ust. 1 pkt b) oraz pkt f).
W ofercie brak było zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz z ZUS, a także Wykazu głównych dostaw
książek z poświadczeniami.
Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.wbpg.org.pl oraz na
stronie podmiotowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w miejscu publicznie
dostępnym (tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 uPzp. Umowa zostanie
zawarta w dniu 10 lutego 2016 r. o godz. 10 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 307.
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