
 
 

 

     Warszawa, 14.09.2012 r.

    
 

    

 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi drukowania 

publikacji, wizytówek i biletów na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (kod 

CPV: 79810000-5, 79823000-9), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

Zamawiający w zakresie pakietu nr 2 (usługi drukowania publikacji) wybrał ofertę  

OMIKRON sp. z o.o., ul. Gen. T. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice.  

W uzasadnieniu podnoszę, że oferta Wykonawcy OMIKRON sp. z o.o. uzyskała 

największą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (uPzp). 

Poniżej wskazuję nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 

w zakresie pakietu nr 2, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, 

zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację: 

 
L.p. Nazwa wykonawcy Adres siedziby Ilość punktów w 

kryterium „cena 

całkowita” 

Łączna ilość 

punktów 

1. OMIKRON sp. z o.o. ul. Gen. T. Kutrzeby 15, 05-

082 Stare Babice 

100 100 

2. Helena Rąbalska Heldruk ul. Partyzantów 3B 

82-200 Malbork 

80,27 80,27 

3. Pracownia C&C sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 12a/2 

01-864 Warszawa 

71,24 71,24 

4. Jacek Chmielewski  

Oficyna Drukarska 

 

ul. Sokołowska 12A 

01-142 Warszawa 

62,84 62,84 

5. P.W. Formator sp. z o.o. 

 

ul. Grudziądzka 163 

87-100 Toruń 

 

60,87 60,87 

 

Ponadto, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, informuję, że w zakresie pakietu nr 2 Zamawiający odrzucił 

oferty Agnieszki Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, Pasaż sp. z o.o., ul. 

Rydlówka 24, 30-363 Kraków  oraz Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. j., ul. Kleeberga 

14B, 15-691 Białystok na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia 

ofert 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę, jeżeli zawiera ona błąd w 



 
 

 

obliczeniu ceny. Wykonawcy, Agnieszka Łuczak oraz Pasaż sp. z o.o., których oferty zostały 

odrzucone zastosowali błędną stawkę podatku od towarów i usług tj. 23%, w sytuacji gdy 

pozycje posiadające numer ISBN objęte są 5% stawką podatku od towarów i usług. Zgodnie z 

Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r. sygn. III CZP 52/11 określenie w 

ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 

stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia 

omyłki(art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych). Natomiast w ofercie Drukarni Biały Kruk Milewscy Sp. j. 

znajdują się błędy w obliczeniu ceny, których sprostowanie nie jest możliwe w trybie art. 87 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Błędy w 

obliczeniu ceny w ofercie Drukarni Biały Kruk Milewscy Sp. j. nie są oczywistymi omyłkami 

rachunkowymi i nie są możliwe do usunięcia bez ingerencji Wykonawcy w treść złożonej 

oferty. 

 

W dniu 24 września 2012 r. Zamawiający zamierza zawrzeć w zakresie pakietu nr 2 umowę  

z OMIKRON sp. z o.o., ul. Gen. T. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice na kwotę  

netto 7730,00 zł , brutto 8116,50 zł. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

      ………………………………………….. 

       Kierownik Zamawiającego 
 

 


