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Karlino, dnia 25.05.2015 

Gmina Karlino 

Plac Jana Pawła II 6 

78-230 Karlino 

WYKONAWCY 

BIORĄCY UDZIAŁ 

W POSTĘPOWANIU 

 

Dotyczy: postępowanie przetargowe pn. „Dostawa materiałów promocyjnych dla Projektu pn. 

„Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie – obiekt Hali 

Sportowej ul. Kościuszki 30, SP ul. Traugutta2 oraz Przedszkola Miejskiego ul. Moniuszki 8”. 

 

Zamawiający Gmina Karlino na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych  

informuje, że w  postępowaniu pn. postępowanie przetargowe pn. „Dostawa materiałów 

promocyjnych dla Projektu pn. „Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach  

3 budynków publicznych w Karlinie – obiekt Hali Sportowej ul. Kościuszki 30, SP ul. Traugutta 2 oraz 

Przedszkola Miejskiego ul. Moniuszki 8” - Część 1. 

wybrano do realizacji zamówienia jako najkorzystniejszą, ofertę złożone przez: 

 

Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia wszystkie warunki zawarte  

w SIWZ oraz zawiera najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

W prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu: 

Nr 
ofert

y 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba uzyskanych punktów 

w kryteriach oceny ofert 

Łączna 

punktacja 

 

CENA 
TERMIN 

WYKONANIA 
 

1 
Agencja Reklamowo-Marketingowa 

Sylwiusz Gruś ul. Wilcza 8/1, 56-120 

Brzeg 

60 40 100 

 
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy: 

 

 - Platinum Promotoin s.c. ul. Swarożycka 14A, 61-615 Poznań, 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy 

w obliczeniu ceny”. 
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Wykonawca Platinum Promotion s.c. złożył ofertę na siedem części zamówienia, podczas gdy 

Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na dwie części. Ponadto oferowane przez 

Wykonawcę ceny na wykonanie części 1 i 2 były niższe o 30% od wartości zamówienia. 

 

 

 

W dniu 20.05.2015 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy, wezwał Wykonawcę 

do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 ustawy, 

do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej 

ceny. 

 

W dniu 21.05.2015 r. Wykonawca przedstawił poprawioną ofertę, co Zamawiający uwzględnił jako 

złożenie wyjaśnień. 

Z ww. dokumentu wynika, że Wykonawca omyłkowo zaoferował wykonanie siedmiu części 

zamówienia, a ceny za wykonanie części 1 i 2 zostały błędnie obliczone. 

 

Mając powyższe na względzie, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jako zawierającą błędy 

w obliczeniu ceny. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że stosownie do art. 85 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy, 

wykonawca może złożyć jedną ofertę i jest nią związany do upływu terminu określonego w SIWZ. 

W związku z tym, że Wykonawca nie skorzystał z dyspozycji art. 84 ust. 1 ustawy, tj. nie zmienił ani 

nie wycofał złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający dokonał jej badania 

i oceny. 

„Poprawiona oferta” z dnia 21.05.2015 r. nie jest ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu, o którym mowa 

w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środku ochrony prawnej określone w dziale VI „Środki ochrony 

prawnej” Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, 

poz. 907 z późn. zm. 

 

 

 

 

 

 

 
Zamieszczono: 

1.Strona internetowa bip.karlino.pl 

2.Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz Urzędzie Miejskim w Karlinie 

3. a/a dokumentacji przetargowej. 


