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 07.02.2018 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o
cenę na usługę drukowania katalogu w ramach w ramach wystawy Sławomira Grabowego,
znak: PGS-ZOC/03/2018

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zw. dalej „ustawą”, Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie informuje o
wyniku postępowania.
1.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty

1

2
3
4
5

2.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa Dominika 11
83-130 Pelplin
Argraf Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 80,
03-301 Warszawa
LEGRA Sp. z o.o.
ul. Albatrosów 10c
30-716 Kraków
VMG Print Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 1
61-249 Poznań
OFICYNA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA “ADAM”
Adam Mazurek
ul. Rolna 191/193
02-729 Warszawa

Cena

5.071,50
9.765,00
7.560,00
10.080,00
10.773,00

Odrzucono ofertę:
VMG Print Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 1
61-249 Poznań
Uzasadnienie:
Zgodnie z § 7 ust. 3 i 4 SIWZ, Wykonawca zobowiązany został do sporządzenia oferty,

pod

rygorem nieważności, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Oferta wraz ze wszystkimi
załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy,
zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; lub przez osobę
umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z
innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale, notarialnie
potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność przez mocodawcę.
Oferta VMG Print Sp. z o.o. została podpisana przez p. Jacka S., dla którego załączono do oferty
pełnomocnictwo w formie kserokopii.
Biorąc pod uwagę przepis art. 99 k.c., w związku z art. 14 pzp, który stanowi, iż jeżeli do ważności
czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno
być udzielone w tej samej formie, stwierdzić należy, że pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być
udzielone w formie pisemnej. Z zachowaniem zaś formy pisemnej mamy do czynienia, zgodnie z art. 78 § 1
k.c., wówczas, gdy na dokumencie obejmującym treść oświadczenia znajduje się własnoręczny podpis
osoby składającej to oświadczenie. (…) W jednym z wyroków Skład orzekający Izby podzielił pogląd, iż:
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„Wykonawca reprezentowany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez pełnomocnika ma
obowiązek złożyć wraz z ofertą stosowny dokument pełnomocnictwa. Jest to konsekwencją zasady jawności
pełnomocnictwa. Jawność ta oznacza, że osoby trzecie mają uzasadnioną podstawę do zaufania, że dana
osoba działa jako przedstawiciel innej osoby, i do żądania zapoznania się z zakresem jej umocowania.
Wynika z tego zobowiązanie przedstawiciela do okazania kontrahentowi dokumentu upoważniającego go do
zastępowania reprezentowanego” (s.462 Prawo zamówień publicznych. Komentarz G. Wicik, P. Wiśniewski.
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007), (Sygn. akt KIO/UZP 298/09).
Do upływu wyznaczonego terminu, dokument pełnomocnictwa nie został uzupełniony.
Z uwagi na powyższe oferta Wykonawcy złożona odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8
ustawy, ponieważ jest nieważna na podstawie przepisów k.c. przywołanych powyżej.
3. Oferty sklasyfikowano następująco.
Numer oferty

1

3
2
5

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa Dominika 11
83-130 Pelplin
LEGRA Sp. z o.o.
ul. Albatrosów 10c
30-716 Kraków
Argraf Sp. z o.o.
ul.Jagiellońska 80,
03-301 Warszawa
OFICYNA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA
“ADAM” Adam Mazurek
ul. Rolna 191/193
02-729 Warszawa

Cena

Ilość uzyskanych punktów

5.071,50

100,00

7.560,00

67,08

9.765,00

51,94

10.773,00

47,08

4. Dokonano wyboru oferty:
Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa Dominika 11
83-130 Pelplin
Cena oferty: 5.071,50 zł
Uzasadnienie
Wyłoniono Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo.
Uprzejmie dziękuję za złożenie oferty i informuję, że zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy,
podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty wysłania niniejszej informacji drogą
elektroniczną.
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. W przypadku niestawiennictwa, w
wyznaczonym terminie, przedstawiciela wybranej firmy upoważnionego do podpisania umowy, umowa
zostanie wysłana Wykonawcy pocztą.
Z poważaniem

Otrzymują:
Wykonawcy wymienieni w pkt 1

