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ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

Dotyczy: Dostawa urzqdzeń kserujqcych i skanujqcych na potrzeby wyposażenia biur w Starostwie
Powiatowym w Wadowicach, według dwóch zadań.

Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późni. zm.) Zamawiający - Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w
Wadowicach uprzejmie zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji pn. Dostawa urządzeń kserujących i skanujących na potrzeby wyposażenia biur w
Starostwie Powiatowym w Wadowicach, według dwóch zadań" - znak postępowania
NIZ.272.TP.43.2022.

W zakresie ZADANIA NR 1 "Dostawa urządzenia wielkoformatowego atramentowego oraz skanera
wielkoformatowego" złożono następująceoferty·

Nr
Nazwa Wykonawcy Cena Gwarancja za przedmiot

Suma punktówoferty 60% zamówienia - 40%

1.
Canon Polska Sp. z 0.0. 60 pkt

40 pkt 100 pkt02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 91494,78 zl

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5

2.
FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ SP. Z 0.0. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

01-029 Warszawa, ul. Dzielna 15 publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późno zm) treść
oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Za najkorzystniejszą w zakresie ZADANIA NR 1 uznano ofertę Canon Polska Sp. z 0.0. 02-460
Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2:

cena brutto 91494,78 zł;
- gwarancja za przedmiot zamówienia - 24 miesiące

Oferta Wykonawcy Canon Polska Sp. z 0.0. 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2, spełnienia
warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia. Oferta została
oceniona, w oparciu o ustalone kryteria wyboru ofert tj. cena - 60% uzyskując w tym kryterium 60
pkt, gwarancja za przedmiot zamówienia - 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie
wynik we wszystkich kryteriach łącznie - 100 pkt.

Zamawiający w zakresie tego zadania odrzucił ofertę wykonawcy FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ SP. Z
0.0. 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 15 ponieważ) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.



W zakresie ZADANIA NR 2 "Dostawa kolorowego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego A3" złożono
następujące oferty'

Nr
Nazwa Wykonawcy

Cena Gwarancja za przedmiot
Suma punktów

oferty 60% zamówienia - 40%

1.
Canon Polska Sp. z 0.0. 50,52 pkt

40 pkt 90,52 pkt
02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 20159,70 zł

2.
FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ SP. Z 0.0. 60 pkt

40 pkt 100 pkt
01-029 Warszawa, ul. Dzielna 15 16974,00 zł

Za najkorzystniejszą W zakresie ZADANIA NR 2 uznano ofertę firmy FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ
SP. Z 0.0. 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 15:

cena brutto 16 974,00 zł;
- gwarancja za przedmiot zamówienia - 36 miesięcy

Oferta Wykonawcy firmy FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ SP. Z 0.0.01-029 Warszawa, ul. Dzielna 15
spełnienia warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Oferta została oceniona, w oparciu o ustalone kryteria wyboru ofert tj. cena - 60% uzyskując w tym
kryterium 60 pkt, gwarancja za przedmiot zamówienia - 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co
daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie - 100 pkt.

Zamawiający w zakresie tego zadania nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie.
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11
września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1129 z późno zrn)

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-ma ilem na adres:
zamowienia.publiczne@powiatwadowicki.pl
Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty

~
mgr Beata Smolec

otrzymuja:

1. katarzyna.pjatek@faxpol.pl
2. piotr.flaga@canon.pl
3. bttps://powjatwadowjckj.pl/ogloszenja-o-przetargacb/
4. a/a (AN)


