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Dzialajqcw trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamowief
(J.t.Dz. U 22013 r., poz.9C7zp62n.zm.;dalej:Ustawa) zawiadamiam,
publicznych
o wyborzeofertywYkonawcY.
SP.z o.o.
,,DRZEWIARZ-BIS"
46a,87-600Lipno
ul. Kard.\A/yszynslkiego
Cenaoferty:8 659,20zl.
3 tygodni'
zamowienia:<1o
Terminwykonania
Oferta uzyskalanalwy2szElqcznq liczbq punktow100 (suma uzyskanychpunkt6w
zamowienia.
cenaofertyiterminwykonania
w kryteriach:
Umowa moZe bye zawartaw terminienie krotszymni2 5 dni od dnia przc'stania
to ;zostalo
oferty,jezell zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej
zawiadomienia
jezeli
;zostalo
10
dni
albo
Ustawy,
przeslanew sposobokreslonyw art. |27 ust.2
przeslane
w innysPosob.

ofert
o odrzuceniu
try'biearL.92ust.1 plit2 cyt.ustawyzawiadamiam
Dzialalqcw
wykonawcow:
poniewaz
zaistniaty
Pabianice,
2314,95-200
1. GrafitMebleSp.z o.o.,ul.Zannkowa
o kt6rychmowa'wart.90 ust.3 cyt.ustawy wykonawcaniezlo2yl
okolicznoSci,
na wezwanie.
wyjasnien
Uzarsadnienie
do wezwania
zamawilqcybyNzobligowany
1
c'yt.
ustawy
90
ust.
art.
Zgodniez tre6ciq
elementow
w tym zloleniadowod6w,dotyczqcych
wyja5niefi,
do udzielenia
wykonawcy
poniewaz
bylao
ofertowa
cena
ceny,
zaoferowanej
na
wysok,o,sc
ofertymajqcychwptyw
cen wszystkichzlo2onychofert.
arytmetyoz:nej
ponad30%od srednierj
przeslanym
e-mailemzwrocilsig do
pismem
802.271.135.PN.23.2015
Zamawialqcy
wykonawcyo zlo2eniew/w wyjil6nieri.Wykonawcaw dniu 24.07.2015r. e-mailem
ceny o sprawdzeniena produkcjq.Dzisiaj
poinformowal
zamawiajqcego:
,,Przestaliam
terminutj. do dnia24.Ct7.2015
do uphywu
Wykonawca
postaramsig uzyska6odpowiedZ".
niezloZylwyjaSnien.
jest zobligowany
ofertyzgodniez art.90ust.3
do odrzucenia
Tymsamymzamawiajqcy
cyt.ustawy.
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Lod2,poniewaz
wojskowei25,90-248
organizacji
2. Nowaszkolasp.z o.o.,ul. Polsk.iej
do art' 90
mowJw art' 89 ust' 1 pkt 4' w nawiqzaniu
o ktot-ych
okolicznoS,ci,
zaistniaty
ust.3cyt.ustawyocena,z|ozon}rchwyja6nieriwrazzdostarczonymipzez
ralqco niskqcenqw stosurrkudo
wykonawcqdowodirnipotwierdza,2e ofertr z-awiera
przed
miotuzamowienia.
Uzasadnienie
w tym zbzenia
wezwaniawykonawcydo udzieleniawyjaSnien,
Zarzutbezzasadno$ci
oferty'majqcychwptWvna wysokosczaoferowanej
dowod6w,dotyczqcychelement6'vrr
'1 cyt'
ceny jest bezzasadnyZgodnie:z aktualnymbrzmieniemprzepisuart. 90 ust. pod
ustjwy oraz opinii Urzqd-u ZarrriwienPublicznych,dostqpnejna portaluUZF
zamawiajqcyjest zobligowanydo
adresem:www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3060
w kai:dymprzypadku,gdy zamawiajqcyustiali,2e
wszczqciaprocedur{wyja6nianiet
Jak wy'ra2nie
w tym przepisieokoliczno6ci.
zachodzidonajmni"jj*,inr z wynrienionych
oferty;zcenE
zlozenia
podstawqdo wezwaniabyl fakt
wskazalw wezwaniuzamawiajqcy
cen wszystkichzlozonychofert,tak wiqc
niZszqoponad30% od Sredniejsrytmetlrcznej
do warto5cizamowienianie majqw tym przy'padku
wywodywykonawcyodnoszqce's;ig
sig, 2e w postqpowaniuzloZonoinnq ofertq
Zadnegoznaczenia.Rowniezpour'otywanie
tym bardziej,2e wymieniony
do spravlry/,
iCrafiirUebleSp. z o.9.)nie wnosinic istotnego
i jego
do zloj:eniawyjaSnieh,
wykonawcazostafrowniezwezvr/iany
_czegonie uczynil
ruyrokiKrajowejlzbyodwolawczej22011r. nie
Przywollruane
ofertazostalaodrzucona.
ustawy'
stanowiprawnemupronowelizacii
odpowiadajq
ktorew jego oceniemiatywplyw na
jedynien/w okoliozno6ci,
Wyt<onawca"podnosi
ichzadnymiwyliczeniami:
ceny,ale nieprecy,zuje
skilkulowanie
l.WykonaniewprzeszloSciinny'chdostawoznacznychwartoSciach
szatni
2. Fakt,i2jestProducentem
w t-odziod miejscadostawy
magazynowego
skladu
od
odiegto6c
Matq
3.
rabatowi upustow,ptzy czym wykonawca
4. UdzieleniJbli2ej nie sprecyi:owanych
tych rabat6wi upust6w
uwaZa,Ze wysokoSci
powoNujqc
siq ni tajemnicqherndlowel
moZeniePodawa6.
zil:
ajqcystwierd
iern
ia zarnawi
wyjaSn
Analizujqcprzedstawione
jasnosprecy2owal
w art. {10ust.2 cyl.ustawy,ze obowiqzekwskiazania,
Ustawodawca
jakie elementyoferty majE wp[nruna wysoko6cceny i w jaki .sposobdokonanoich
cena nie jest ra2qconiska'
2e ;zaproponowana
kalkulacji,w celu udowodnieniar,
chociaZbywyrokiKIO z 12.A62014
potwierdzajq
spoczywana wykonawcy.Powy2:sze
sygn.akt Klo 669114.
i Klo z 16.04.20111,
sygn.akt Klo 785114
podobnychdostawmogEmiei moc
wykonaniew przeszlo5ci
potwierdzajqce
Oo'woOV
wykonanychdostaw'
porownywalno6ci
dowodowq, ale jedynie pod warunkiem
rCowodyna wykonaniedostaw o wartoSciach
Tymczasemwykohawca przeclstawil
g+g000,002'.,750726,00
z+,66 922,00zl, 173350 zl, w Swietlefaktu,2e mialwyjasnic
;l tresci
spos6bkalkulacjiceny swojej olfertywynoszqcej5 806,00zl, jednoczeSnie
przedmiot6w
zrealizowanych
dokumentowjednoznaczniewyrnikanielpor6wnywalno66
dostaw- realizowaldostawyzilbawek,gier, materialowbiurowych,gaSnic,lodowek,
elementowplacuzabaw.Zgodniez
sprzgtuelektronicznego,
kuchenekmikrofalowych,
porownywalno6c
dowod6wwykazujqcych
wyrokiemKIO 1427114brak pr;zedstawienia
przedmiotu
zam,6wienia
szerokorozumianego
w :zakresi,e
w szczegolno6ci
postqpowafi,
jakie''jkolwiek
dowodowej'
mocy
nalezyuznatza pozbawione
wynosi 210 km i trudno uznac iq za
Mikolowem
pomigdzy
a
Lodziq
Odleglo5c
o obnizeniuceny oferty.Jezeli wykonawcachcial
okoliczno66mogEcqprzesqdziac
rabatowi upustow,to nic nie s;talona
dotyczqce;lastoscrwanych
zastrzecwyja6nienia
przeszkodzieaby to uczyni6,gdyz pnzepisart. I cyt. ustawy to umoZliwia.Brak
jakiejkolwiekkalkulacji ceny oferty uniemozliwiazamawiaiqcemuweryfikacjgjej
prawdziwo6ci
i realno6ci.
zasadnoSci,
2e ofertanie
jest
uznac,2e wykonawcanie wykazaN,
zobligo\rrany
Stqd zamawiajqcy
zawieraraZqconiskieiceny.
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okolicznoSci'
zaistnialy
poniewaz
podlegilodrzuc;eniu,
ponadto
ofertawykonawcy
tres<;i
odpowiada
nie
oferty
o ktorychmowaw art.a9 ust.t pt<tz cyt.ustawy tresc
siwz'
uzas;adnienie
na str'
wrazz oferlqzaNqczyl
tego nierwymagalwykonawca
Pomimo,i2 zamawiajqcy
wyposa1enia.
elementow
od 2 do 5 zdjeciaofeiowanych

wymagianiom
Na zdjgciu kolor oferowanegoregalu szatniowegolie odpowiadal - wykonany
szatniowy
tu 2alqcznikunr' A ,,Regal
przedstawionym
zamawiajqcego
p$y lamingy1l9j"'
z bialejtjOia-noszarejnp. popielat'ej
pqwinny
wyjaSniajqce
TgoJni"z wyrokiemKlo z zs.ol.?zo\iiytn. Klo 4t13 czynnosci
dirkumentowskladanychz inicjatywywlasnej
zostac podjqte iakze w przypar<lku
w trybie art. 87 ust' 1 cyt' ustawywezwal
wykonawcow,stqd iamawiaiqpy dziala1Ec
trescioferty.
*yron"*. q diozloi:eniawyjasniendotyczEcygh
treSciofertyz treSciqsiwz:
niezgodrro66
potwierdzity
ziozon"wyja6nienia
sq w kolorzejasnym
szatniowe
,,Regaly
wymagal delilaracji
ze zamawla1Ecy
Za| w wezwaniu doktadniesprrecyzowano,
lubjasnoszarym.
regaloww kolorzebiarlym
dostarczenia
wykluczajedynie
Sig na wyrwane ,z'kontekstuzdanie ,,Zamawialqcy
Powotywanie
nalezy efl.2rftywa6
stosowanieciemnychodcieni brqzu, szarosci,granatu, fioletu"
,,Wszystkiezdjqcia majq chsrakter
r6wnoczesnieze zdaniem po,pizedzajEcym
gdyZtylko wtedyma
kolorystycznego,
odnoSnieklsztattu'ut<iaOu
poglqdowy
, zwlaszcza
na z'djqciu,
sens. Zamawiajqcywskazal wlrmaganiaodnosnie koloru szafek nie
nr A ,,Regalszatniowy"'
a w tre5cizalqcznika
poniewaZzaistniaty
3. Moje Bambinosp. z o.o. sip.K,ul. Graniczna46, 93-428, treScoferrtynie
pkt
cyt-ustawy
2
o ktbrychmowarw art 89 ust. 1
okolicznosci,
treScisiwz.
odpowiada
Uzasadnienie
',ofertq
pomimo,iZ zamawrajqcy
tego nic' wynrilgalwykonawcawtaz z ofertq zaNqczyl
handlowq".
wymiar(SxWxG,)
wymagal,aby regal5osobowyposiadalminimalny
Zamawiaj4cy
regal
'im, naiomiastw dolqczonychdo ofertykartachkatalogowych
10g0x 1300x SOO
x 50 x 131cm'
- 5 modutow
posiada
wymiar108;,5
powinny
wyjasniajqce
sytn.KlO.4t13 czynnosci
Zgodniez wyrokiemKlb z 23.0'1.2013
rrulasnej
z
inicjatywy
zjstac podjqte takZe w przypardkudokumentowskladanych
'wezwal
dzialajEcw trybie art. 87 ust. 1 cyt. ustawy
wykonawcow,stqd zamawiaiq-cy
treScioferty.
dotyczqcygh
wyjasnienr
wykona*cqdo zloZenia
tre5ciofertyz tre6ciqsiwz- wykonawc;a
potwierdzily
niezgodno5c
ZiozonewyjaSnienia
cm.
w kolorzebialymo wy' 108,5x 50 x 13'11
w swojejoiercieposiadaregatysz:atniowe
ofert'/.
tre6cisiwz,co skutkujeodrzuceniem
Tymsamymtre6cofertynie odpcnrtriada
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OFERT
ZESTAWIENIE
ZBIORCZE
OFERT
ZLOZONYCH
z ocENAI F'OR6WNANIEM
PN 2312015
Postepowanie
- Bujakowie,
nr 5 w Mikolowie
Przedszkola
do szatni
Dostawamebliwraz,zmonta2€rm
PrzYul. ks.G6rka27

Cena

Terminwykonania
zam6wienia

Nazwa(firma)alboimig i nazwisko
wykonawcY
RAZEM
Liczbapkt
zamieszkania
pkt
adressiedzibylub miejscar
liczba
Liczbapkt w kryteriumtermin
wykonawcY
w kryterium

Nr
oferty

cena

wykonania
zam6wienia

16 552,11zl

do 4 tvqodni

49,70pkt

0 pkt

8 659,20zl

do 3 tygodni

95 pkt

5 pkt

9174,57zl

do 3 tygodni

89,66pkt

5 pkt

.
o p .z<r.oSP.K
M o j eB a mb i nS
Lodt
46,93-,428
ul. Graniczna

6 795,30zl

do 3 tygodni

NowaSzkolaSp.z:o.o.
25,
\A/ojskowej
ul. PolskiejOrganizacji
90-248Lodi:

5 806.00zl

do3 tygodni

GrafitMebleSp. :zo.o.
Pabianice
ul. Zamkowa2314,95-2011

4 878,18zl

do 4 tygodni

z o.o.
TRONUSPOLSKASPr.
r/Varszawa
ul. Ordona2A,01-23V

4

I

S;P.z o.o.
,,DRZEWIARZ-BIS'
ul. Kard.Wyszyriskiego46ar,87-600Lipno

2

METALBITAndrzejl(oticzYk
26, 78-460Banruice
ul. Zwyciqzcow

3

4

5

49,70pkt

100pk t

94,66pkt
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