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BIURO FINANSÓW 
 

       Warszawa, dnia 19.05.2016r. 

CBA/F-WZP/1074/2016  

       

 Egz. pojedynczy 

  

      
Do uczestników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Dostawa artykułów biurowych” – nr sprawy: 

6/ZP/CBA/2016/KK 

 

 

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne z siedzibą w Alejach Ujazdowskich 9, 00-583 

Warszawa, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1, w wyniku powtórzenia czynności oceny ofert na 

zadanie nr 1 na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z koniecznością 

wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zgodnie z dyspozycją art. 90 ust. 1 ustawy: 

 

oferty nr  1 Wykonawcy 

PAPIRUS – hurtownie papiernicze – art. piśmiennie i biurowe Robert Kuleta 

ul. Ułańska 5 

99-400 Łowicz 

za cenę brutto: 126 090,09 zł 

 

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi na 

zadanie nr 1: 234 387,82 zł. 

 

W postępowaniu na zadanie nr 1 zostały złożone 4 oferty przez nw. Wykonawców:  

 

1) PAPIRUS – hurtownie papiernicze – art. piśmiennie i biurowe Robert Kuleta 

ul. Ułańska 5 

99-400 Łowicz 

za cenę brutto: 126 090,09 zł 
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2) KONSORCJUM BIURO KLUB Sp. z o.o. 

ul. Księdza Hugona Kołłątaja 4  

05-092 Łomianki 

za cenę brutto: 128 133,57 zł 

 

3) PARTNER XXI Sp. z o.o. 

ul. Korczoka 14 

41-806 Zabrze 

za cenę brutto: 144 044,56 zł 

 

4) IBEX INTERNATIONAL Ewa Wojdyło, Wiesław Kapitan Sp. j. 

ul. Jana Kazimierza 11 lok. 4 

01-248 Warszawa 

za cenę brutto: 159 926,45 zł 

 

Streszczenie oceny ofert i porównania ofert z punktacją przyznaną Wykonawcy na zadanie 

nr 1 w  kryterium: 

cena: 100% 

 

Numer 

oferty 

Liczba punktów 

w kryterium 

„cena oferty brutto” 

1 100,00 

3 87,54 

4 78,84 

 

 

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, 

zawiadamia o odrzuceniu z przedmiotowego postepowania oferty nr 2 Wykonawcy: 

KONSORCJUM BIURO KLUB Sp. z o.o. 

ul. Księdza Hugona Kołłątaja 4  

05-092 Łomianki 

na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż Wykonawca nie złożył wyjaśnień, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. że cena oferty jest 

niższa o 30% od wartości zamówienia. 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na zadanie nr 1, zgodnie z art. 94 ust. 1 

pkt. 2) ustawy Pzp, może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

  
 

Dyrektor 
                  Biura Finansów 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
                 Daniel Art 

 
 
 
Wykonano w egz. pojedynczym: 
Wyk. – KK 


