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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 20 listopada 2015 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 31/2015     

 

 

OGŁOSZENIE 
     

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej  

wraz z aktualizacjami na okres 24 miesięcy. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 04.11.2015 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 

ZESTAWIENIE OFERT: 

  

N
R

 

O
F

E
R

T
Y

 

WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                                   

CENA  

BRUTTO                 

PLN                                      

TERMIN 

REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA                   

1 
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. 

ul. Bonifraterska 17 

00-203 Warszawa 

19 900,00 24 477,00 2 dni 

2 
Wolters Kluwer S.A. 

ul. Przyokopowa 33 

01-208 Warszawa 

32 832,00 40 383,36 3 dni 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert, na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień 

publicznych wezwał Wykonawcę Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. (oferta nr 1) do uzupełnienia 

oferty i nadesłania brakujących dokumentów: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 6.1 a) SIWZ, 

b) karty katalogowe Programu lub jego szczegółowy opis techniczno - funkcjonalny, potwierdzający 

zgodność z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu 

zamówienia”. Karty lub opis musi być w języku polskim lub musi zawierać tłumaczenie na język 

polski. Tłumaczenie musi być potwierdzone przez Wykonawcę, lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem. – zgodnie z pkt. 6.4 b) SIWZ. 

 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty.  
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 Po dokonaniu oceny ofert Teatr wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę nr 1  

– Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa –  wykluczenie 

Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.: „Z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się również Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału  

w postępowaniu”, odrzucenie oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.: „Ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą”. 

 

 Oferta nr 2 jest ważna. Teatr ocenił ją zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:  cena  

– 85 oraz termin realizacji zamówienia – 15. Oferta nr 2 jako jedna ważna oferta otrzymała  

100 pkt.  

 

 

 Zamówienie Teatru na elektronicznego programu informacji prawnej wraz  

z aktualizacjami na okres 24 miesięcy będzie realizowała firma Wolters Kluwer S.A. 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


