PAÑSTWOWA GALERIA SZTUKI
81-720 SOPOT, PLAC ZDROJOWY 2, tel.: (+48 58) 551 06 21, fax: (+48 58) 551 32 62
PL NIP 585-122-00-52, REGON 000277167

Sopot, dnia 06.03.2017 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę
na usługę drukowania katalogów w ramach wystaw Swinarska & Flamingo ”My wspólny organizm”
oraz Łódź Kaliska , znak: PGS-ZOC/04/2017
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z
2015 r., poz. 2164, Dz.U. Z 2016 r., poz. 1020), zw. dalej „ustawą”, Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
informuje o wyniku postępowania.
1.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
1

2
2.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Drukmania s.c. N.Łuczak, K.Łuczak
ul. Dolna 7d
61-160 Poznań
VMG Print Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 1
61-249 Poznań

Cena
25.496,10

39.361,23

Odrzucono ofertę:
VMG Print Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 1
61-249 Poznań

Uzasadnienie
W ofercie złożonej przez Wykonawcę, wskazano cenę za druk 2 katalogów z zastosowaniem stawki VAT w
wysokości 23%.
W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w §1 ust. 2 SIWZ wskazano, że katalogi stanowiące przedmiot
zamówienia będą posiadały numer ISBN.
Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku
wynosi 5 proc. W pozycji 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT wskazano, że z obniżonej stawki VAT może
korzystać dostawa książek – wyłącznie książki (oznaczone symbolami ISBN).
W złożonych w odpowiedzi na wezwanie wyjaśnienia, Wykonawca potwierdził, że zastosował błędną stawkę
podatku VAT.
Wobec powyższego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy, oferta została odrzucona, z uwagi na błędy w
obliczeniu ceny.
3.

Postępowanie unieważniono
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.
W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w związku z powyższym
postępowanie unieważniono

Z poważaniem
Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki
Zbigniew Buski
Otrzymują:
Wykonawcy wymienieni w pkt 1

