
                                                                                                                               Poznań, dnia  08.02.2017 r.

DT.5.212.02.2017                                                             
                                                                                    

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie  z  art.  92  ust.  2 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych

(t.j.  Dz.U.  z  2015r.,  poz.  2164  z  późniejszymi  zmianami)  informuję,  iż   w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa worków dla biegaczy, koszulek bawełnianych oraz

materiałów reklamowych na potrzeby imprez organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w

2017 roku

Część I: Dostawa 15 000 sztuk  worków dla biegaczy 10 PKO Poznań Półmaratonu i 8 000 sztuk worków dla

biegaczy 18 PKO Poznań Maratonu do realizacji zamówienia wybrano ofertę  złożoną przez TODO Jakub Kawa ul.

Zachodnia 17/1, 62-402 Ostrowite,

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów.

W poszczególnych kryteriach oceny, oferta otrzymała następujące ilości punktów: 

                                                                                                                            cena –  60,00 pkt

                                                                                                                            estetyka i jakość- 30,00  pkt

                                                                                                                            RAZEM  90,00 pkt  

Na tą część postępowania złożono 6 ofert.

Oferta  złożona  przez  firmę  Janusz  Przybylski  OSKAR  Agencja  Reklamowa,  ul.  Boya-  Żeleńskiego  15,  

60-461 Poznań w poszczególnych kryteriach oceny, oferta otrzymała następujące ilości punktów :

                                                                                                                             cena –  42,20 pkt

                                                                                                                             estetyka i  jakość- 35,00  pkt

                                                                                                                             RAZEM   77,20 pkt   

Oferta  złożona  przez  firmę  BTL ONE  Sp.  Z  o.o.  ul.  Wierzbięcice  44A/213,  61-568  Poznań, w poszczególnych

kryteriach oceny, oferta otrzymała następujące ilości punktów :

                                                                                                                             cena –  52,07 pkt

                                                                                                                             estetyka i  jakość- 15,00  pkt

                                                                                                                             RAZEM   67,07pkt   

Oferta złożona przez firmę PPH OKTIS Janusz Sitko, z siedzibą: ul. Nowowiejskiego 33, 83-000 Pruszcz Gdańsk  w

poszczególnych kryteriach oceny, oferta otrzymała następujące ilości punktów :

                                                                                                                             cena –   36,68 pkt

                                                                                                                             estetyka i   jakość-   30,00pkt

                                                                                                                             RAZEM   66,68 pkt   
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Oferta złożona przez firmę PROWEAR Tomasz Pawlak, Czajków 10, 62-812 Jastrzębnik  w poszczególnych kryteriach

oceny, oferta otrzymała następujące ilości punktów :

                                                                                                                             cena –  30,86 pkt

                                                                                                                             estetyka i  jakość- 30,00  pkt

                                                                                                                             RAZEM   60,86 pkt   

Oferta  złożona  przez  firmę  AUTENTIC  Jacek  Ślebzak,  Skibniew-  Podawce,  ul.  Wiśniowa  4,  08-300  Sokołów

Podlaski w poszczególnych kryteriach oceny, oferta otrzymała następujące ilości punktów :

                                                                                                                             cena –  20,83 pkt

                                                                                                                             estetyka i  jakość- 30,00  pkt

                                                                                                                             RAZEM   50,83 pkt   

-  część II: Dostawa koszulek bawełnianych na imprezy sportowe organizowane przez POSiR w 2017 r. ,  do

realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: PROMOBAY Brzoskowski Kamaj Sp. j., ul. Słowiańska 55c,  

61-664 Poznań, Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów.

W poszczególnych kryteriach oceny, oferta otrzymała następujące ilości punktów :

                                                                                                                             cena –  60,00 pkt

                                                                                                                             estetyka i  jakość- 34,00  pkt

                                                                                                                             RAZEM 94,00 pkt  

Na tą część postępowania złożono 6 ofert.

Oferta  złożona  przez  firmę  Studio  Siedem  Żółtowski  Grzegorz,  ul.  Myślenicka  186,  30-698  Kraków,  w

poszczególnych kryteriach oceny, oferta otrzymała następujące ilości punktów :                          

                                                                                                                             cena –  57,73 pkt

                                                                                                                             estetyka i   jakość- 34,00  pkt

                                                                                                                             RAZEM  91,73 pkt   

Oferta złożona przez firmę  TODO Jakub Kawa ul. Zachodnia 17/1, 62-402 Ostrowite w poszczególnych kryteriach

oceny, oferta otrzymała następujące ilości punktów :                               

                                                                                                                             cena – 48,53 pkt

                                                                                                                             estetyka i   jakość- 34,00  pkt

                                                                                                                             RAZEM  78,53 pkt   

Oferta złożona przez firmę,INGROSSO Sp. o.o., ul. Drawska 29/40, 02-202 Warszawa w poszczególnych kryteriach

oceny, oferta otrzymała następujące ilości punktów:

                                                                                                                             cena – 41,68 pkt

                                                                                                                             estetyka i   jakość- 36,00 pkt

                                                                                                                             RAZEM  77,68 pkt   

Oferta  złożona przez  firmę  Wielkopolskie  Centrum Odzieży Sportowej  KALAHARI  Anna Leszczyńska Pawlak,

Czajków 10,w poszczególnych kryteriach oceny, oferta otrzymała następujące ilości punktów :

                                                                                                                             cena –  42,41 pkt

                                                                                                                             estetyka i   jakość- 30,00  pkt

                                                                                                                             RAZEM  72,41 pkt   
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Oferta złożona przez firmę  PERFEKT DRUK Maciej  Wiśniewski,  Długie 3A,  87-337 Wąpielsk w poszczególnych

kryteriach oceny, oferta otrzymała następujące ilości punktów : 

                                                                                                                             cena – 51,83 pkt

                                                                                                                             jakość- 20,00  pkt

                                                                                                                             RAZEM  71,83 pkt   

- część III: Wykonanie i dostawa gadżetów  reklamowych na potrzeby imprez organizowanych przez Poznańskie

Ośrodki Sportu i Rekreacji, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez PROMOBAY Brzoskowski Kamaj

Sp. z o.o., ul. Słowiańska 55c, 61-664 Poznań

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów.

W poszczególnych kryteriach oceny, oferta otrzymała następujące ilości punktów : cena – 60,00 pkt

                                                                                                                                    jakość- 36,00  pkt

                                                                                                                                    RAZEM  96,00 pkt  

Na tą część postępowania złożono 2 oferty

Oferta złożona przez firmę TODO Jakub Kawa ul. Zachodnia 17/1, 62-402 Ostrowite,został odrzucona na podstawie art.

89 ust. 1 pkt 2, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do oferty nie dołączono Formularza cenowego. 

Zamawiający w pkt 12 SIWZ wymagał, by cena za realizację całości  zamówienia podana w Formularzu ofertowym,

została wyliczona w oparciu o Formularz cenowy i winna być zgodna z sumą cen wszystkich pozycji asortymentowych,

wymienionych w Formularzu cenowym. Wykonawca winien dokonać  przemnożenia ilości poszczególnych artykułów,

przez zaoferowaną cenę jednostkową i doliczyć podatek VAT.

W pkt 10 SIWZ dotyczącym sposobu przygotowania oferty Zamawiający wymagał złożenia wypełnionego i podpisanego

Formularza cenowego – załącznik nr  4  do SIWZ

Zgodnie  z  treścią  §  5  projektu  umowy za  wykonaną  dostawę,  Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  Wykonawcy

wynagrodzenie, obliczone jako iloczyn cen jednostkowych podanych w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik  

nr 1 do umowy oraz rzeczywistej ilości dostarczonych gadżetów.

Ponadto Wykonawca zamiast próbki kalendarza w formacie B5 załączył próbkę kalendarza A6, próbki kalendarzy nie

mają tłoczenia na okładce,  kolor  załączonych  kalendarzy jest  niezgodny  z  wymaganiami   SIWZ. Zamawiający w

odpowiedzi na pytania które wpłynęły do niniejszego postępowania, doprecyzował iż nie dopuszcza złożenia próbek w

kolorze innym niż opisano w SIWZ.

Powyższe oznacza, że treść oferty ww. Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ, nie jest możliwe poprawienie oferty w

trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Umowy w sprawie niniejszego zamówienia dla wszystkich części, mogą zostać zawarta  nie wcześniej niż 5 dni od

przesłania niniejszego zawiadomienia,                                                   
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