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Zielona Góra,  19 stycznia 2018 r. 
  

 

PO VII WB 261.3.2017 

 

 

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, że w prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową  

w Zielonej Górze postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę papieru kserograficznego dla Prokuratury 

Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych, PO VII WB 

261.3.2017, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  

publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający dokonał 

wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę: 

„RODAN” Sp. z o.o. 

ul. Górecka 17 

60-201 Poznań. 

Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku 

oceny ofert, niepodlegających odrzuceniu, przeprowadzonej przez Zamawiającego,  

na podstawie kryterium określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) kryterium: cena – 59,20 punktów: 

cena całkowita netto: 200 300,00 zł, 

cena całkowita brutto: 246 350,00 zł;  

2) kryterium: jakość papieru – 30 punktów: 

wykonawca zapewnił wyższą jakość papieru; 

3) kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych – 10 punktów: 

wykonawca zatrudnia osoby niepełnosprawne. 

uzyskując łącznie 99,20 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu 

niniejszego zamówienia publicznego. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 

również następujące oferty: 
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1. RESPOL Polska Sp z o.o. 

ul. Szczawiowa 71 

70-010 Szczecin 

a) kryterium: cena – 58,16 punktów: 

- cena całkowita netto: 203 880,00 zł, 

- cena całkowita brutto: 250 770,00 zł;  

b) kryterium: jakość papieru – 30 punktów: 

- wykonawca zapewnił wyższą jakość papieru; 

c) kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych – 0 punktów: 

- wykonawca nie zatrudni osób niepełnosprawnych. 

uzyskując łącznie 88,16 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu 

niniejszego zamówienia publicznego. 

2. PHUP „ZEMAR” Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 106 

66-300 Międzyrzecz 

kryterium: cena – 60,00 punktów: 

cena całkowita netto: 197 665,00 zł, 

cena całkowita brutto: 243 095,00 zł;  

kryterium: jakość papieru – 0 punktów: 

wykonawca nie zaoferował wyższej jakości papieru; 

kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych – 10 punktów: 

wykonawca zatrudni osoby niepełnosprawne. 

uzyskując łącznie 70,00 punktów, w kryteriach odnoszących się do przedmiotu 

niniejszego zamówienia publicznego. 

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy ani nie odrzucił żadnej 

oferty. 

Zamawiający zawiadamia również, iż umowa zostanie zawarta zgodnie  

z terminami określonymi w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień  publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami).  

  

 

Prokurator Okręgowy 

/-/ Jarosław Kijowski 
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