RARR/BZ/2597/2013
Rzeszów, dnia 04.04.2013r.

Dotyczy:
zamówienia
publicznego
prowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
nr ZP 27/2013/CSW ogłoszonego w dniu 06 marca 2013 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 91434 – 2013 oraz na stronie www.rarr.rzeszow.pl i tablicy
ogłoszeń w siedzibie zamawiającego na wykonanie dostawy pn:
Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.:
„Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II
etap”
Zawiadomienie o wyborze oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:
Agencja C4 sp. z o.o.
Adres: ul. Gdańska 25 C lok. 2, 01-614 Warszawa
z ceną ofertową brutto: 56 103,61 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzy złote
sześćdziesiąt jeden groszy brutto).
W postępowaniu złożono 8 oferty.
Zestawienie ofert:
Numer
Nazwa Wykonawcy
oferty
1

Taurus Doradztwo i

Adres siedziby
44-100 Gliwice,

Cena w zł brutto
62 522,72

1

Reklama Adam Widuch

ul. Mikołowska 19

2

Karolina Osierda ACME
Karolina Osierda

43-332 Pisarzowice,
ul. Łąkowa 18

57 687,00

3

JOCKER studio spółka
jawna Tomasz Maksym
Joanna TrompeterMaksym

30-826 Kraków,
ul. Darasza 5

72 992,09

4

Agencja C4 sp. z o.o.

01-614 Warszawa,
ul. Gdańska 25 C lok. 2

56 103, 61

5

Spółdzielnia Socjalna
„Kwiat Roztocza”

37-611 Cieszanów,
ul. Mickiewicza 3

118 500,00

6

Halina Zaleńska
Pracownia Reklamy
„AD”

30-718 Kraków,
ul. Myśliwska 68

83 025,00

7

Agencja Reklamowa
Cieślik-Studio L spółka
jawna

31-980 Kraków,
ul. Podbipięty 7

93 443,10

8

Irina Chicherina
Media Consulting
Agency

53-023 Wrocław,
ul. Słotna 5

85 704,56

Zestawienie punktacji:
Numer oferty
Liczba punktów
Oferta nr 1
56 103,61
------------ x 100 x 100%
62 522,72
Oferta nr 2
56 103,61
------------ x 100 x 100%
57 687,00
Oferta nr 3
56 103,61
------------ x 100 x 100%
72 992,09
Oferta nr 4
56 103,61
------------ x 100 x 100%
56 103,61
Oferta nr 5
Oferta odrzucona
Oferta nr 6
Oferta nr 7
Oferta nr 8

56 103,61
------------ x 100 x 100%
83 025,00
56 103,61
------------ x 100 x 100%
93 443,10
56 103,61
------------ x 100 x 100%
85 704,56

Suma przyznanych punktów
89,7332
97,2552
76,8626
100,00

67,5744
60,0404
65,4616
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Wszystkie w/w oferty zostały złożone w terminie.
Oferta nr 4 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty
najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie tego zamówienia.
Liczba ofert odrzuconych: 1.
1) Odrzucono ofertę nr 5 złożoną przez Spółdzielnia Socjalna „Kwiat Roztocza” adres: ul.
Mickiewicza 3, 37-611 Cieszanów,
Uzasadnienie:
Oferta ta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Oferta został złożona przez wykonawcę wykluczonego z
postępowania.
Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 1.
1) Wykluczony został wykonawca, który złożył ofertę nr 5, tj. Spółdzielnia Socjalna
„Kwiat Roztocza” adres: ul. Mickiewicza 3, 37-611 Cieszanów,
Uzasadnienie:
Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału
w postępowaniu.
Wykonawca nie wykazał braków podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt. 5
ustawy Pzp.
Pismem z dnia 26.03.2013 r. znak: RARR/BZ/2347/2013 wykonawca został wezwany
do uzupełnienia o aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 „Pzp”, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, ewentualnie o stosowne pełnomocnictwo dla osób
podpisujących ofertę wraz z oświadczeniami załączonymi do oferty, oraz o
uzupełnienie dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp: Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert tj. w dniu 15 marca 2013r.
Jednakże Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w wyznaczonym terminie.
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Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że umowa w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
niniejszego zawiadomienia.
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