
 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00015.2022   07.06.2022 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00265/22  

 

Sprawa:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na dostawę artykułów  

i gadżetów reklamowych wykorzystywanych do promocji Powiatu Poznańskiego, z podziałem na 4 części – część nr 2. 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 

1129 ze zm.) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu, w części nr 2 – Artykuły piśmiennicze i  biurowe –  wybrano ofertę 

złożoną przez INTERMEDIA Paweł Kędzierski, ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock, w której zaproponowano realizację zamówienia za 

kwotę 51.897,00 zł brutto.  

Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejszą złożoną do części nr 2 postępowania i otrzymała najwyższą ilość punktów w oparciu  

o przyjęte w SWZ kryteria. Przedłożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego wymogi. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

 Liczba punktów w kryterium 
Łączna przyznana 

punktacja 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena brutto oferty w 

zł – 60% 

Okres gwarancji w miesiącach   

na zaproponowany artykuł w – 40%  

RED FLAMINGO Krzysztof Budzyński, 

Klebark Mały 15A, 10-687 Olsztyn 
----- ----- ----- 

INTERMEDIA Paweł Kędzierski, 

ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock 
60,00 40,00 100,00 

PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET, 

ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg 
45,29 40,00 85,29 

XD GIFTS Sp. z o.o., 

ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo 
----- ----- ----- 

Agencja Promocyjna STYLLE s.c., 

I. Kosakowska, A. Kasprzak, 

ul.Garsteckiego 10, 60-682 Poznań 

----- ----- ----- 

Na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ponieważ jej treść 

jest niezgodna z warunkami zamówienia odrzucona zostaje oferta Wykonawcy Agencja Promocyjna STYLLE s.c., I. Kosakowska,  

A. Kasprzak, ul. Garsteckiego 10, 60-682 Poznań. 

Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00122/22, z dnia 04.05.2022 r.) wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących 

zaproponowanej  ceny, ponieważ wydawała się ona rażąco niska. W odpowiedzi Wykonawca przedłożył dokumenty z treści, których 

wynikało, iż zaproponowany asortyment nie jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia, tj.: pozycja nr 1 tabeli cenowej –  zestaw do malowania i rysowania  – nie spełnia wymagań, dotyczących zaoferowanej 

farby w zestawie.  

W związku z zaproponowaniem przez Wykonawców zróżnicowanych cen za powyższy asortyment, Zamawiający wezwał 

pozostałych Wykonawców do złożenia wyjaśnień  dotyczących zawartości zaoferowanego zestawu. Na przedmiotowe wezwanie 

odpowiedział wykonawca RED FLAMINGO Krzysztof Budzyński, Klebark Mały 15A,10-687 Olsztyn (pismo nr ZP.KW-00144/22, z dnia 

17.05.2022 r.). Wykonawca przedłożył dokument z treści, którego wynikało, iż zaproponowany asortyment nie jest zgodny  

z wymogami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym na podstawie art. 226 ust 

1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami 

zamówienia odrzucona zostaje oferta Wykonawcy RED FLAMINGO Krzysztof Budzyński, Klebark Mały 15A,10-687 Olsztyn. 

Pozostali wykonawcy nie odpowiedzieli na pismo, zgodnie z którym brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznane zostało jako 

potwierdzenie zgodności zaoferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia. 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 ze zm.), odrzucono ofertę złożoną przez XD GIFTS Sp. z o.o., ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo. Wykonawca nie odpowiedział na 

pismo dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą wyznaczone zostało na dzień 14.06.2022 r., zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 

 


