
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie 

Jasna 2/4, 
00-013 Warszawa 

Warszawa, dn. 6 listopada 2013 r. 
Adm- 2 9 0 A 3 2 S Ź 1 3 

INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

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

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 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 II" (znak sprawy WSA-ZP-24/2013) 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. KONCEPT Elżbieta Hajder 
Wólka Sokołowska 237, 36-050 Sokołów Młp. 60.442,09 zł 73,74 -

2. 
OFICYNA KSIĘGARSKO WYDAWNICZA HORYZONT s.c. 
P. Sycan, R Sycan 
ul. Przedborska 4, 93-245 Łódź 

44.567,34 zł 100,00 Najkorzystniejsza 
oferta 

3. KODEKS 2002 Sp. z o.o. 
Lipniki 97, 86-005 Białe Błota 49.920,53 zł 89,28 -

4. 
PROFIT M. Chudy Sp.J. 
PI. Defilad 1, Metro Centrum lok. 2002D 
00-110 Warszawa 

45.740,46 zł 97,44 -
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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 2 złożona przez firmę OFICYNA KSIĘGARSKO WYDAWNICZA 

HORYZONT s.c. P. Sycan, R Sycan ul. Przedborska 4, 93-245 Łódź, 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. 

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. 

(podpis i pieczątka imienna kierownika zamawiającego) 
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