
Warszawa, dnia 22.12.2014 r. 
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego numer 5/2014 na usługi konfekcjonowania  

i doręczania tytułów wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego  

w Warszawie ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 384240 – 2014 w dniu 24.11.2014 r. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 

2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam Państwa o: 

 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu: 

wybrano ofertę numer 1 

TOP LOGISTIC Sebastian Sas  

ul. Skarbka z Gór  118/22 

03-287 Warszawa 

Cena oferty: 247 476,00  zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy 

czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).  

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta z najniższą ceną; 

 

2) wykluczeniu Wykonawcy 

INFORSYS S.A. 

Al. Jana Pawła II 24 

05-250 Radzymin. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.) zwanej w dalszej treści „ustawą”. 
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Uzasadnienie merytoryczne: 

Pismem z dnia 07.12.2014r., Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy w wysokości niezbędnej do wykazania spełnienia 

warunku, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert – zgodnie z zapisami pkt III.4.1) Ogłoszenia o zamówieniu 

(IV.3.3.2 SIWZ), 

b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

wykonywanych, głównych usług (niezbędnych do wykazania spełnienia 

warunku posiadania wiedzy i doświadczenia), w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

 

Dokumenty w formie pisemnej należało dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego, w terminie do dnia 12.12.2014r.  

W zakreślonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca dokumentów 

nie uzupełnił. 

Mając na uwadze powyższe Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie  

art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. 

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje 

się za odrzuconą. 
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Informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli: 

 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 

Suma punktów przyznanych  

w ramach kryterium oceny 

ofert  (Cena 100%) 

1 

TOP LOGISTIC Sebastian Sas  

ul. Skarbka z Gór  118/22 

03-287 Warszawa 

brutto: 247 476,00 zł 100,00 

2 

INFORSYS S.A.  

Al. Jana Pawła II 24 

05-250 Radzymin 

brutto: 250 059,00  zł  wykonawca wykluczony   

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2)  ustawy Prawo zamówień publicznych  

z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję,  

że umowa może zostać zawarta  po upływie 5 dni od dnia przekazania informacji  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie faxu lub drogą elektroniczną lub 10 dni  

od dnia przekazania w formie pisemnej.                                                               

                       

                      

D Y R E K T O R 
WOJSKOWEGO INSTYTUTU WYDAWNICZEGO 

 


