
 
                                                                                              
 

MBP.GIV.381.9-16.686-693.2011 
 
 
Numer sprawy RP 6/K/11/2011                               Kielce, dn. 07.12.2011 

                                                    

OGŁOSZENIE   

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RP6/K/11/2011 
Nazwa zadania: dostawy ksiąŜek bibliotecznych dla MBP Kielce 

 
 1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze 
oferty z 730 części zamówienia: 

 
 1. Platon  sp. z o.o., ul Kolejowa 19, 21, 01-217 Warszawa 
Cena ofertowa na 86 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 14170,43zł  (słownie 
złotych:czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt 43/100) +  podatek VAT ( 5%) w kwocie 708,74   zł 
(słownie złotych: siedemset osiem 74/100), razem brutto : 14879,17 zl. (słownie złotych : czternaście 
tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć 17/100 ( 480 woluminów). 
 
 
2. « L&L » F. Dystrybucyjno-Wydawnicza sp. z o.o., ul. Robotnicza 1A, 57-607 Wrocław 
Cena ofertowa na 167 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 28993,94  zł  (słownie 
złotych:dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 94/100) +  podatek VAT ( 5%) w 
kwocie 1450,10   zł  (słownie złotych : jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt  10/100) 
Razem brutto : 30444,04 zl. Słownie złotych : trzydzieści tysięcy czterysta czterdzieści cztery 04/100 ( 
1306 woluminów) 
 
3. Matras S.A., ul Chromika 5a, 40-238 Katowice  
Cena ofertowa na 204 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 32905,24 zł  (słownie 
złotych:trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięć 24/100)+  podatek VAT (5%) w kwocie 1647,99  zł 
(słownie złotych:jeden tysiąc sześćset czterdzieści siedem 99/100), razem brutto : 34553,23 zl. Słownie 
złotych : trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy 23/100 ( 1574woluminy)  
 
4. « KRAKINFORM » sp. z o.o., os. Wandy 11/14, 31-905 Kraków 
Cena ofertowa na 39 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 6903,20  zł  (słownie złotych : 
sześć tysięcy dziewięćset trzy 20/100) +  podatek VAT (5%) w kwocie  345,16  zł (słownie złotych : 
trzysta czterdzieści pięć 16/100), razem brutto : 7248,36 zl. Słownie złotych : siedem tysięcy dwieście 
czterdzieści osiem 36/100 ( 289 woluminów)  
 
5. 4Sales&Promo sp. z o.o., ul. Zgoda 3, 00-018 Warszawa 
     Cena ofertowa na 109 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 18088,56  zł  (słownie 
złotych : osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem) +  podatek VAT (5%) w kwocie  904,26  zł 
(słownie złotych : dziewięćset cztery 26/1000), razem brutto : 18992,82 zl. Słownie 
złotych : osiemnascie tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 82/100 ( 972 woluminy)  
 
6. Księgarnie PWN Sp. z o.o., ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, Księgarnia w Krakowie, ul. 
Piłsudskiego 3/1, 31-110 Kraków 
Cena ofertowa na 57 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 9915,13 zł (Słownie złotych : 
dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście 13/100) + podatek VAT (5%) w kwocie  495,91 (Słownie 
złotych : czterysta dziewięćdziesiąt pięć 91/100), razem brutto 10411,04 słownie złotych : dziesięć 
tysięcy czterysta jedenaście  04/100 (378 woluminów) 



 
                                                                                              
 

 
7. Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne « KsiąŜnica Polska » sp. z o.o., Plac Jana Pawła II 2/3, 10-  
     959 Olsztyn. 
Cena ofertowa na 24 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 4041,34 zł (Słownie 
złotych :cztery tysiące czterdzieści jeden 34/100) + podatek VAT (5%) w kwocie  202,06 (Słownie 
złotych : dwieście dwa 06/100), razem brutto 4243,40 słownie złotych : cztery tysiące dwieście 
czterdzieści trzy 40/100 (150 woluminów) 
 
 
Razem :  686 pakietów / tytułów w ilości 5149 wol. Kwota netto 115017,84 + podatek VAT ( 5%) w 
kwocie 5754,22 zł, razem brutto 120772,06 ( słownie złotych : sto dwadzieścia tysięcy siedemset 
siedemdziesiąt dwa  06/100) 
Wpłynęło 8 waŜnych ofert. 
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, 
Ŝe w prowadzonym postępowaniu  zostały odrzucone  oferty w 3 częściach / pakietach (nr 3, 328, 657) 
Wykonawcy - « KRAKINFORM » sp. z o.o., os. Wandy 11/14, 31-905 Kraków, który na te części / 
pakiety zaproponował ilość egzemplarzy niezgodną z SIWZ. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, 
Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.  
3. Zamawiający informuje, Ŝe na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 uniewaŜnił postępowanie na 17 części / 
pakiety – nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – nr 
pakietów :53,71,102,118,150,157,197,216,244,330,338,352,363,450,516,686,705. 
4. Zamawiający informuje, Ŝe na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz.  U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) w prowadzonym 
postępowaniu na 27 części / pakietów (Nr : 62,152,259,171,337,378,380, 473-477, 
511,521,522,554,558, 562,585,591,593,612,613,622,660), na które złoŜono takie same cenowo oferty, 
wezwał Wykonawców do złoŜenia ofert dodatkowych. 
5.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ) Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, 
Ŝe podpisanie Umowy z wyłonionym Wykonawcą moŜliwe będzie po dopełnieniu wszelkich 
formalności. 
Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, 
Skarga do Sądu) wobec czynności :  

1) Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie Zamówienia ;  
2) Odrzucenie ofert Wykonawcy 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje 
Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o : 

1) niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym 
postępowaniu lub 

2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, na które 
nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 

Termin wniesienia odwołania : 5 dni od dnia przesłania niniejszego Zawiadomienia faxem lub drogą 
elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeŜeli zostało ono przesłane 
pisemnie. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ oraz w Dziale 6 Prawa 
Zamówień Publicznych « Środki ochrony prawnej », art. Od 179 do 198 g(t.j.Dz.U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. Zmianami) 
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