
 
 

 
Numer sprawy RP3/K/5/2011                             Kielce, dn. 8.06.2011 

 
OGŁOSZENIE 

   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RP3/K/5/2011 
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 375 
części zamówienia. 
 Zamawiajacy informuje, ze w prowadzonym postępowaniu unieważniono 8 części zamówienia, na 
ktore nie złożono oferty oraz 1 część, przy ktorej Zamawiający nie podał ilości egzemplarzy. 

 
1).Firma Handlowo-Księgarska "STAŃCZYK " ul. Ks. Ściegiennego 32 37-464 Stalowa Wola 
Cena ofertowa na 58 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 2590,68 zł. (słownie złotych : 
dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt 68/100)+ podatek VAT 5% w kwocie : 129,42 zł (słownie 
złotych : sto dwadzieścia dziewięć 42/100), razem brutto : 2720,09 zł. (słownie złotych : dwa tysiące 
siedemset dwadzieścia 09/100) (197 woluminów) i w każdym wybranym pakiecie otrzymał-100pkt. 
2). Platon  sp. z o.o., ul Kolejowa 19, 21, 01-217 Warszawa 
Cena ofertowa na 58 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto :  4335,92zł  (cztery tysiące 
trzysta trzydzieści pięć 92/100)+  podatek VAT 5% w kwocie 217,06 zł (słownie złotych : dwieście 
siedemnaście 06/100),razem brutto brutto : 4552,98 zl. słownie złotych : ( cztery tysiące pięćset 
pięćdziesiąt dwa 98/100)( 232 woluminy) ) i w każdym wybranym pakiecie otrzymał-100pkt 
3.)L&L Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza SP. z o.o. ul. Robotnicza 1A, 53-607 Wrocław 
Cena ofertowa na 155 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto :  20 412,22zł  (słownie złotych: 
dwadzieścia tysięcy czterysta dwanaście 22/100)+  podatek VAT (5%) w kwocie : 1020,98 zł (słownie 
złotych: jeden tysiąc dwadzieścia 98/100), razem brutto : 21433,20 zl.( słownie złotych :dwadzieścia 
jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy 20/100) ( 1022woluminy) ) i w każdym wybranym pakiecie 
otrzymał-100pkt 
4). PRO-EDUKACJATomasz Tracz Os. Na Stoku 51 G, 25-437 Kielce 
Cena ofertowa na 16 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 1094,77 (słownie złotych: jeden 
tysiąc dziewięćdziesiąt cztery 77/100) +  podatek VAT 5% w kwocie : 54,67zł (słownie złotych: 
pięćdziesiąt cztery 67/100), razem brutto : 1149,44 zł. (słownie złotych : jeden tysiąc sto czterdzieści 
dziewięć 44/100 (56 woluminów) ) i w każdym wybranym pakiecie otrzymał-100pkt 
5.) KRAKINFORM  sp. z o.o., os. Wandy 11/14, 31-905 Kraków 
Cena ofertowa na 79 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 8440,98zł  (słownie złotych: 
osiem tysięcy czterysta czterdzieści  98/100) +  podatek VAT 5% w kwocie : 422,27 zł, słownie 
złotych : (czterysta dwadzieścia dwa 27/100),  razem brutto : 8863,25 zl. (słownie złotych :osiem 
tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy 25/100) (415 woluminów) ) i w każdym wybranym pakiecie 
otrzymał-100pkt 
 
Razem :  366 pakietów / tytuły w ilości  wol.1922 Kwota netto : 36 874,57(słownie złotych : 
trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery,  57/100) + podatek VAT 5% w kwocie : 
1844,40 zł, (słownie złotych : jeden tysiąc osiemset czterdzieści cztery 40/100), razem brutto : 
38 718,96 ( słownie złotych : trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemnaście 96/100). 
Wpłynęło 5 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.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, 
że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich 



formalności   po upływie 5 dni od dnia przesłania faksem (art. 27 pkt 2 ustawy pzp) niniejszego 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 5 Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, 
Skarga do Sądu) wobec czynności: 
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2) odrzucenia oferty wykonawcy 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
Wykonawca może 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 faksem lub drogą 
elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane 
pisemnie. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w DziałVI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 
198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 p.zm.) 
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