
 
                                                                                
 

 
 
 
Numer sprawy RP4/K/9/2011                                                    Kielce, dn. 12.10.2011 

OGŁOSZENIE 
   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RP4/K/9/2011 

Nazwa zadania: dostawy książek bibliotecznych dla MBP Kielce 
 
 1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do 
realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty z 496 części zamówienia: 

 1. Platon  sp. z o.o., ul Kolejowa 19, 21, 01-217 Warszawa 
Cena ofertowa na 30 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 2737,04zł  (słownie złotych:dwa tysiące siedemset trzydzieści siedem 04/100) +  
podatek VAT ( 5%) w kwocie 136,91   zł (słownie złotych: sto trzydzieści sześć 91/100), razem brutto : 2873,95 zl. (słownie złotych : dwa tysiące 
osiemset siedemdziesiąt trzy 95/100 ( 144 woluminy)  
 
   2 . Firma Handlowo-Księgarska « STAŃCZYK » ul. Ks. Ściegiennego 32, 37-464 Stalowa Wola 
Cena ofertowa na 12 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 978,94 zł  (słownie złotych:dziewięćset siedemdziesiąt osiem 94/100) +  podatek 
VAT (5%) w kwocie 49,02 zł (słownie złotych : czterdzieści dziewięć 02/100), razem brutto : 1027,96  zl. Słownie złotych : jeden tysiąc dwadzieścia 
siedem 96/100)( 57 woluminów)  
 
3. « L&L » F. Dystrybucyjno-Wydawnicza sp. z o.o., ul. Robotnicza 1A, 57-607 Wrocław 
Cena ofertowa na 37 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 5480,69  zł  (słownie złotych: pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt 69/100) +  podatek 
VAT ( 5%) w kwocie 273,84   zł  (słownie złotych : dwieście siedemdziesiąt trzy 84/100) 
Razem brutto : 5754,53 zl. Słownie złotych : pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery 53/100 ( 291 woluminów) 
 
4. Matras S.A., ul Chromika 5a, 40-238 Katowice  
Cena ofertowa na 194 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 22087,18 zł  (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt siedem 
18/100)+  podatek VAT (5%) w kwocie 1104,48  zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto cztery 48/100), razem brutto : 23191,66 zl. Słownie złotych : 
dwadzieścia trzy tysiące  sto dziewięćdziesiąt jeden 66/100 ( 1114 woluminów)  
 
5. Ego-Product Zbigniew Sochacki, ul. Wadowicka 5, 30-347 Kraków 
Cena ofertowa na 1 część Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 19,08 (słownie złotych: dziewiętnaście 08/100) +  podatek VAT ( 5%) w kwocie 0,95   
zł ,razem brutto : 20,03 zł. Słownie złotych : dwadzieścia 03/100 (1 wolumin).  
 
6. Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT sp. z o.o., ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa 
Cena ofertowa na 75 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 8430,55  zł  (słownie złotych: osiem tysięcy czterysta trzydzieści 55/100) +  podatek 
VAT ( 5%) w kwocie 451,52   zł  (słownie złotych : czterysta pięćdziesiąt jeden 52/100) 
Razem brutto : 8852,07 zl. Słownie złotych :osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa 07/100 ( 416 woluminów)  
 
7. « KRAKINFORM » sp. z o.o., os. Wandy 11/14, 31-905 Kraków 
Cena ofertowa na 53 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 7676,20  zł  (słownie złotychsiedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć 20/100) +  
podatek VAT (5%) w kwocie  383,81  zł (słownie złotych : trzysta osiemdziesiąt trzy 81/100, razem brutto : 8060,01 zl. Słownie złotych : osiem tysięcy 
sześćdziesiąt 01/100 ( 324 woluminów)  
 
8. 4Sales&Promo sp. z o.o., ul. Zgoda 3, 00-018 Warszawa 
     Cena ofertowa na 79 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 10560,69  zł  (słownie złotych :dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 69/100) +  
podatek VAT (5%) w kwocie  527,89  zł (słownie złotych : pięćset dwadzieścia siedem 89/100), razem brutto : 11088,58 zl. Słownie złotych : jedenaście 
tysięcy osiemdziesiąt osiem 58/100 ( 509 woluminów)  
 
Razem :  481 pakietów / tytułów w ilości 2856 wol. Kwota netto 57970,37 + podatek VAT ( 5%) w kwocie 2898,42 zł, razem brutto 60868,79 ( słownie 
złotych : sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem 79/100) 
Wpłynęło 8 ważnych ofert. 
 
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały 
odrzucone żadne oferty.  
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali 
wykluczeni żadni wykonawcy.  
4. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 unieważnił postępowanie na 15 części / pakietów – nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu – nr pakietów :2,3,13,27,50,52,120,133,167,272,285,286,352,369,379. 
Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej". 
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego 
Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia 
Zamawiający o terminie podpisania umowy zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy wygrali poszczególne części zamówienia, po uprawomocnieniu 
się postępowania.  
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