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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
Wykonawcach wykluczonych z postępowania,

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:

„Opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa 
miesięcznika Prosto z Ratusza w 2010 roku”. 

Na  podstawie  art.  92  ustawy  z   dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia, 
że postanawia:

1. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z  późn.  zm.)  Wykonawcę: Studio  Reklamy  Adrianna  Dziamska,  ul.  Rymera  4,  61-407 
Poznań -  zamawiający  wyklucza  z  postępowania  Wykonawców,  którzy  nie  złożyli 
oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  dokumentów 
potwierdzających  spełnianie  tych  warunków  lub  złożone  dokumenty  zawierają  błędy, 
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 
w zakresie warunku udziału w postępowaniu:
„Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia :

– wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w tym okresie  co  najmniej   jedną  usługę 
polegającą  na  opracowaniu  graficznym,  składzie  komputerowym,  przygotowaniu  do 
druku  i  dostawie  czasopisma,  potwierdzoną  dokumentem,  że  usługa  ta  została 
wykonana należycie (referencja/dokument musi    potwierdzać zakres  : wykonanie co   
najmniej   jednej  usługi  polegającej  na    opracowaniu  graficznym  ,    składzie   
komputerowym  ,    przygotowaniu do druku   i    dostawie czasopisma  ,    czas jego   
wykonania i miejsce);

W  ofercie  Wykonawca  przedstawił  referencję  zawierającą  jedynie  wykonanie  projektu  
(opracowanie graficzne) i skład komputerowy (skład DTP) – brak przygotowania do druku i 
dostawy czasopisma. 
W przesłanych  „uzupełnieniach”  Wykonawca  przedstawił  referencję  zawierającą  jedynie 
wykonanie projektu (opracowanie graficzne), skład komputerowy (skład DTP) i dostawę – 
brak  jednak  przygotowania  do  druku.  Ponadto  brak  Wykazu  wykonanych usług 
(przedstawiono nową referencję).

2. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Studio Reklamy Adrianna Dziamska, ul. Rymera 
4, 61-407 Poznań  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
„Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego 
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”. 
Oferta  przetargowa  została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału 
w postępowaniu przetargowym.

3. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z późn. zm.) Wykonawcę: Konsorcjum firm: about ad. Sp. z o.o., ul. Śląska 14, 60-614 
Poznań i  MAGS PRODUCTION Sp. z o.o.,  ul.  Ptasia 14A, 60-319 Poznań  -  zamawiający 
wyklucza  z  postępowania  Wykonawców,  którzy  nie  złożyli  oświadczenia  o  spełnianiu 
warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  tych 
warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 
w zakresie warunku udziału w postępowaniu:
„Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia :



– wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w tym okresie  co  najmniej   jedną  usługę 
polegającą  na  opracowaniu  graficznym,  składzie  komputerowym,  przygotowaniu  do 
druku  i  dostawie  czasopisma,  potwierdzoną  dokumentem,  że  usługa  ta  została 
wykonana należycie (referencja/dokument musi    potwierdzać zakres  : wykonanie co   
najmniej   jednej  usługi  polegającej  na    opracowaniu  graficznym  ,    składzie   
komputerowym  ,    przygotowaniu do druku   i    dostawie czasopisma  ,    czas jego   
wykonania i miejsce);

W  ofercie  Wykonawca   przedstawił  3  referencje,  które  nie  zawierały  opracowania  
graficznego, składu komputerowego, przygotowania do druku i dostawy czasopisma.
W przesłanych „uzupełnieniach” Wykonawca nie wykazał dostawy. Ponadto nie przedstawił  
opracowania  graficznego,  składu  komputerowego,  przygotowania  do  druku  i  dostawy 
czasopisma. Ponadto brak Wykazu wykonanych usług (przedstawiono nową referencję).

 4. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Konsorcjum firm: about ad. Sp. z o.o., ul. Śląska 
14, 60-614 Poznań i MAGS PRODUCTION Sp. z o.o., ul. Ptasia 14A, 60-319 Poznań na 
podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  -  „Zamawiający 
odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  niezaproszonego do składania  ofert”.  Oferta 
przetargowa została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu 
przetargowym.

 5. Złożoną pozostałą ofertę uznać za ważną i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
1 wydania brutto Suma punktów

1
Studio Reklamowe Kwadrat Anna Niworowska
ul. Szylinga 6/4
60-787 Poznań

8500,00 zł 100,00

6. Oferta nr 1 – Wykonawcy: Studio Reklamowe Kwadrat Anna Niworowska, ul. Szylinga 6/4, 
60-787  Poznań jest  najkorzystniejszą  i  ważną  –  niepodlegającą  odrzuceniu  -  ofertą 
przetargową  złożoną  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Oferta  przetargowa  Wykonawcy 
uzyskała  maksymalną  i  najwyższą  ilość  punktów  w kryterium  udziału  w  postępowaniu 
przetargowym określonym w treści SIWZ: najniższa cena – 100,00 punktów. 


