
 
 

PROKURATURA OKRĘGOWA 
ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra 

 

Zielona Góra, 09090909 grudnia 2011r. 
 

VII.G. 211/04/11 
 

  
ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,  
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI  
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 
 

Niniejszym informuję, Ŝe w prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową  

w Zielonej Górze postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby prokuratur 

okręgu zielonogórskiego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień  publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złoŜonej przez 

Wykonawcę: 

Zakład Usługowo-Handlowy Ryszard Sałaciński 

ul. Agrestowa 12/1 

65-780 Zielona Góra 

 

Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku 

oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, na podstawie kryterium ceny 

określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: zawierała najniŜszą cenę 

spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, tj.: 

Całkowita cena netto  –  103.752,00 zł, 

  Całkowita cena brutto –  127.614,96 zł, 

uzyskując łącznie 100 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu 

niniejszego zamówienia publicznego. 

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iŜ w niniejszym postępowaniu złoŜono 

nastepujące oferty: 

 
1. 

 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ZEMAR” Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 106 

66-300 Międzyrzecz 

 
Całkowita cena netto  –  110.965,00 zł, 
Całkowita cena brutto –  136.486,95 zł, 
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uzyskując łącznie 93,50 punktów, w kryterium odnoszącym się do przedmiotu 

niniejszego zamówienia publicznego. 

 
2. 

 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Omega” sp. jawna Ćwilińscy 

Al. Zjednoczenia 102 

65-120 Zielona Góra 

 
Całkowita cena netto  –  108.341,80 zł, 
Całkowita cena brutto –  133.260,41 zł, 

uzyskując łącznie 95,76 punktów, w kryterium odnoszącym się do przedmiotu 

niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, Ŝe na podstawie 89 ust.1 pkt. 2 i 5 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta nastepującego Wykonawcy: 

 

1. Biuro Plus B. Krępa, W. Krępa Sp. j., ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona Góra 

 
Przedmiot zamówienia, zaoferowany przez Wykonawcę nie spełnia wymagań 

określonych w pkt 3.1 pkt. 3-4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie  

z dokumentacją, załączoną do oferty, jednoznacznie wynika, iŜ zaoferowany papier 

kserograficzny, nie spełnia parametrów jakościowych, tj. nieprzeźroczystość papieru 

wynosi min. 90% a nie jak Ŝądał Zamawiający nie mniej niŜ 91-93%. 

W związku z powyŜszym, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Stosownie do zapisu w pkt 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

w myśl art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych oferta taka musi zostać przez Zamawiającego odrzucona. 

 

2. Centrum Techniki Biurowej spółka z o.o., ul. Zamkowa 5, 65-086 Zielona Góra 
 

Zgodnie z pkt 9.2 ppkt 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający wymagał załączenia do oferty aktualnej informacji z Krajowego Rejestru 

Karnego albo równowaŜne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4 - 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

Dokumenty nie zostały uzupełnione w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, tj. do dnia 08.12.2011r. do godziny 10:00. 

W związku z powyŜszym, zgodnie z art.24 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcę.  

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 

ustawy Pzp. 
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Zamawiający zawiadamia równieŜ, iŜ zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień  publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. 

zm.) moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 15.12.2011r., 

w przypadku, gdy nie zostanie wniesione odwołanie. 

 

 Zastępca Prokuratora Okręgowego 
/-/Anna Huzarska 

 
 
 
 


