
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie 

Jasna 2/4, 
00-013 Warszawa 

Warszawa, dn. 17 czerwca 2013 r. 
Adm-290//#6/13 

INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa książek dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie - część I" (znak sprawy WSA-ZP-13/2013) informuje, iż 

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 

oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających 

odrzuceniu. Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jedynym 

kryterium, jakim kierował się zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była 

określona cena brutto, za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną formułą 

określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonał następującej oceny 

punktowej złożonych ofert. 

Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena oferty 
brutto 
[PLN] 

Liczba pkt w 
kryterium 

cena 
[100%] 

Uwagi 

1. 
Księgarnia Prawnicza JURIS PRUDENTIA 
Katarzyna Glimasińska 
PI. M. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin 

49.098,06 zł 83,40 -

2. SUPER SIÓDEMKA Lucjan Wypych Spółka Jawna 
ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań 49.963,20 zł 81,96 -

3. 
OFICYNA KSIĘGARSKO - WYDAWNICZA HORYZONT S.C. 
P. Sycan, R. Sycan 
ul. Przedborska 4, 94-245 Łódź 

48.841,13 zł 83,84 Najkorzystniejsza 
oferta 

4. KODEKS 2002 Sp. z o.o. 
Lipniki 97, 86-005 Białe Błota 40.949,04 zł 100,00 

zawarcie umowy 
stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących 

po stronie 
Wykonawcy 
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Lista wykonawców wykluczonych z postępowania oraz których oferty zostały odrzucone: 
Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy ani nie odrzucił żadnej oferty przetargowej. 

Na postawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 

Zamawiający ustalił iż oferta nr 4 złożona przez firmę KODEKS 2002 Sp. z o.o. z siedzibą 

Lipniki 97, 86-005 Białe Błota, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie 

Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została 

oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. W dniu 

13.06.2013 firma KODEKS 2002 Sp. z o.o. przesłała Zamawiającemu pismo iż zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w konsekwencji tego w oparciu o art. 46 ust. 5 pkt. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. 

Na podstawie dyspozycji art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny. W konsekwencji powyższego Zamawiający dokonał wyboru 

najkorzystniejszej oferty Nr 3 złożonej przez firmę OFICYNA KSIĘGARSKO - WYDAWNICZA 

HORYZONT S.C. P. Sycan, R. Sycan ul. Przedborska 4, 94-245 Łódź która za realizacje 

przedmiotowego zamówienia, zaproponowała cenę 48.841,13 zł. 

Zamawiający zgodnie z ustalonymi zasadami korespondencji, które zgodnie z wyborem 

Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ, w oparciu o dyspozycje art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 

27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jest uprawniony do zawarcia 

umowy po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 

wskazanego powyżej jeżeli nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wy"' 1 wykonawcy. 

(podp nika zamawiającego) 

S t r o n a 2 1 2 


