
	  

	  

	  

PROTOKÓŁ  WYBORU WYKONAWCY 

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: 
dostawy artyku łów biurowych 

w ramach projektu "System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz 
stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej". 

 

Podmiot prowadzący postępowanie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 
 
nr postępowania: 1/SS/2014 
 
1. Przedmiot postępowania: 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa sukcesywna (zgodnie z bieżącym 
zapotrzebowaniem) artyku łów biurowych na potrzeby realizacji projektu "System wzmacniania 
potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami 
rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej". 
Wszystkie artykuły muszą być fabrycznie nowe, nienoszące znamion użytkowania, wolne od wad. 
2. Dostawa zamówionych towarów odbywać się będzie sukcesywnie, po uprzednim złożeniu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać  zamawiane artyku ły do biura projektu w Warszawie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen jednostkowych brutto nie wyższych niż  
podane w ofercie przez ca ły czas trwania umowy. Oferta złożona przez Wykonawcę stanowi 
załącznik do niniejszej umowy. 
4. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie będzie posiadał na stanie danego typu produktu, 
który brał pod uwagę przygotowując ofertę, zobowiązany jest w zamian dostarczyć inny produkt tego 
samego typu za cenę podaną w ofercie. 
5. Zamówienie jest realizowane w ramach działań Zamawiającego w projekcie "System wzmacniania 
potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami 
rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego polegające w szczególności na: 
 
Ad. 1.  Przedmiotem zamówienia będą  przyk ładowe artyku ły biurowe: 
a) artykuły papiernicze, w tym: 

- Papier biały do drukarek o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m2 
- Papier ekologiczny do drukarek o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m2 
- Koperty samoprzylepne C3, C4, C5 z papieru szarego (ekologicznego) oraz z papieru białego 
- Postity kolorowe w różnych rozmiarach (bloczki samoprzylepne) 
- Tablica flipchart 
- Papier do flipcharta o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m2 

b)  akcesoria biurowe, w tym: 
- Segregatory biurowe A4 75 mm 
- Segregatory biurowe A4 50 mm 



	  

	  

	  

- Koszulki na dokumenty, A4 przezroczyste 
- Teczki tekturowe A4 z gumką o gramaturze nie mniejszej niż 400g/m2 
- Dziurkacz 
- Zszywacz oraz zszywki 
- Rozszywacz 
- Kalulaktor 
- Nożyczki biurowe 
- Spinacze do papieru 
c) artykuły piśmiennicze, w tym: 
- Długopisy jednorazowe z wkładem niebieskim – w tym ekologiczne 
- Długopisy (cienkopisy) żelowe, kulkowe z wkładem niebieskim 
- Flamastry do flipcharta różnokolorowe (4 szt.) 
- Flamastry permanentne, w tym do pisania na CD 
- zakreślacze 
- ołówki drewniane 
d) nośniki danych, w tym: 
- Płyty CD 
- Płyty DVD 
- Pamięć flash 4 GB 
- Pamięć flash 16 GB 
 

Zamawiający zastrzega moż l iwość  sk ładania zamówień  na niewymienione wyżej artyku ły.  
 
2. Informacja o potencjalnych wykonawcach, do których wys łane zosta ło zapytanie 
ofertowe: 
Zapytanie ofertowe wysłano do następujących podmiotów: 

1) Biuronet.com Ewa Kopacka, poczta@biuronet.com 
2) Trio Color, n.sikora@triocolor.pl 
3) Lyreco Polska SA, kontakt@lyreco.com 
4) Abis Sp. z o.o., abis@abis.pl 

 
3. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 
Zapytanie ofertowe wywieszono w dniu 24.07.2014 r. na stronie internetowej Zamawiającego 
(www.ozrss.pl). 
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego wywieszono w dniu 01.08.2014 r., 06.08.2014 r. na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 
4. Termin sk ładania ofert:   
Termin składania ofert oznaczono na dzień: 06.08.2014 r., do godz. 15.00. 
 
5.  Kryterium oceny ofert – waga: 
Cena ofertowa brutto – 100% 



	  

	  

	  

6. Wykaz ofert,  które wp łynęły do Zamawiającego: 
 
Oferta nr 1 – Trio Color, Daniel Sztajer, ul. Złota 69, 00-819, Warszawa (wersja papierowa) 
Oferta wpłynęła do Zamawiającego w dniu: 29.07.2014 r. 
Cena oferty brutto: 377,59 zł 
 
Oferta nr 2 - Lyreco Polska SA, ul. Sokołowska 33, Sokołów, 05-806 Komorów (wersja papierowa) 
Oferta wpłynęła do Zamawiającego w dniu: 06.08.2014 r., o godz. 8.52 
Cena oferty brutto: 359,28 zł 
 
Oferta 3 - PARTNER Monika Zapendowska, ul. Podchorążych 35, 00-722 Warszawa, partnermz@wp.pl  
(wersja elektroniczna) 
Oferta wpłynęła do Zamawiającego w dniu: 06.08.2014 r., o godz. 9.12 
Cena oferty brutto: 467,79 zł 
 
Oferta 4 - IBEX International Sp. j., ul. Jana Kazimierza 11 lok. 4, 01-248 Warszawa, elat@ibex.com.pl  
(wersja elektroniczna) 
Oferta wpłynęła do Zamawiającego w dniu: 06.08.2014 r., o godz. 10.52 
Cena oferty brutto: 322,52 zł. 
 
Oferta 5 – Pro Office Jarosław Sztobryn, ul. Instalatorów 7b, 02-237 Warszawa, 
apurschel@prooffice.waw.pl  (wersja elektroniczna) 
Oferta wpłynęła do Zamawiającego w dniu: 06.08.2014 r., o godz. 9.12 
Cena oferty brutto: 741,82 zł. 
 
7. Ocena ofert:  
 
Oferta nr 1  - w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia złożonym wraz z ofertą (oświadczenie 
stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) nie oświadczono czy Oferent jest bądź nie powiązany 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 
Oświadczenie to podpisała osoba reprezentująca Oferenta lecz nie oświadczono czy występuje powiązanie. 
W załączniku nr 3 dot. wykazu cenowego artykułów i materiałów biurowych nie wskazano czy podana cena 
długopisu jednorazowego z wkładem niebieskim dot. artykułu ekologicznego czy standardowego (w 
zapytaniu proszono o wskazanie także ceny artykułu ekologicznego). 
Oferenta nr 1 wezwano o uzupełnienie do dn. 14.08.2014 do godz. 12.00 oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia oraz o wskazanie ceny długopisu ekologicznego. 
Oferent nr 1 uzupełnił ofertę we wskazanym zakresie – przesłano mailem w dn. 12.08.2014 r. poprawnie 
wypełnione oświadczenie oraz cenę długopisu ekologicznego (0,61 zł/szt.). 
 



	  

	  

	  

Oferta nr 2 – w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia złożonym wraz z ofertą (oświadczenie 
stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) nie oświadczono czy Oferent jest bądź nie powiązany 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 
Oświadczenie to podpisała osoba reprezentująca Oferenta lecz nie oświadczono czy występuje powiązanie. 
W załączniku nr 3 dot. wykazu cenowego artykułów i materiałów biurowych nie wskazano czy podana cena 
długopisu jednorazowego z wkładem niebieskim dot. artykułu ekologicznego czy standardowego ( w 
zapytaniu proszono o wskazanie także ceny artykułu ekologicznego). 
Oferenta nr 2 wezwano o uzupełnienie do dn. 14.08.2014 do godz. 12.00 oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia oraz o wskazanie ceny długopisu ekologicznego. 
Oferent nr 2 uzupełnił ofertę we wskazanym zakresie – dostarczono osobiście w dn. 12.08.2014 r. poprawnie 
wypełnione oświadczenie oraz cenę długopisu ekologicznego (0,43 zł/szt.). 
 
Oferta nr 3 - W załączniku nr 3 dot. wykazu cenowego artykułów i materiałów biurowych nie wskazano czy 
podana cena długopisu jednorazowego z wkładem niebieskim dot. artykułu ekologicznego czy 
standardowego (w zapytaniu proszono o wskazanie także ceny artykułu ekologicznego). 
Oferenta nr 3 wezwano o uzupełnienie do dn. 14.08.2014 do godz. 12.00 oferty o wskazanie ceny długopisu 
ekologicznego. 
Oferent nr 3 w dn. 14.08.2014 r. o godz. 10.55 przesłał mailem wyjaśnienia do złożonej oferty – nie 
przedstawiono ceny długopisu ekologicznego (przesłano scan katalogu z opisem długopisu ekologicznego 
bez ceny). W wyjaśnieniach Oferent nr 3 wskazał, że podana w ofercie cena dotyczy długopisu zwykłego.  
Niniejszym nie dokonano poprawnego uzupe łnienia oferty o cenę  d ługopisu ekologicznego 
– oferta z łożona przez Oferenta nr 3 nie zosta ła wzięta pod uwagę  przy ocenie z łożonych 
ofert  w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr.  1/SS/2014. 
 
Oferta nr 4 - w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia złożonym wraz z ofertą (oświadczenie 
stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) nie oświadczono czy Oferent jest bądź nie powiązany 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 
Oświadczenie to podpisała osoba reprezentująca Oferenta lecz nie oświadczono czy występuje powiązanie. 
W załączniku nr 3 dot. wykazu cenowego artykułów i materiałów biurowych nie wskazano czy podana cena 
długopisu jednorazowego z wkładem niebieskim dot. artykułu ekologicznego czy standardowego ( w 
zapytaniu proszono o wskazanie także ceny artykułu ekologicznego). 
Oferenta nr 4 wezwano o uzupełnienie do dn. 14.08.2014 do godz. 12.00 oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia oraz o wskazanie ceny długopisu ekologicznego. 
Oferent nr 4 przesłał w dn. 14.08.2014 r. o godz. 9.36 maila z poprawnie uzupełnionym oświadczeniem oraz 
informację, że wskazana w ofercie cena dotyczy długopisu zwykłego, a nie ekologicznego. Nie przedstawiono 
ceny długopisu ekologicznego. Niniejszym nie dokonano poprawnego uzupe łnienia oferty o cenę  
d ługopisu ekologicznego – oferta z łożona przez Oferenta nr 4 nie zosta ła wzięta pod uwagę  
przy ocenie z łożonych ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr.  1/SS/2014. 
 



	  

	  

	  

Oferta nr 5 – oferta jest kompletna. 
 
8. Wybrana Oferta: 
 
W związku z tym, że Oferenci, których oferty oceniano (tj. Oferent nr 1 – Trio Color, Oferent nr 2 – Lyreco 
Polska, Oferent nr 5 – Pro Office) w przedstawionym wykazie cenowym artykułów biurowych wskazywali 
ceny odnoszące się do artykułów pakowanych w różne ilościowo opakowania dokonano przeliczenia na ceny 
jednostkowe przedstawionych artykułów. 
Po przeliczeniu w odniesieniu do cen jednostkowych ceny złożonych (i uzupełnionych poprawnie) ofert 
przedstawiają się następująco: 
Oferent nr 1 – 356,27 zł 
Oferent nr 2 – 357,94 zł 
Oferent nr 5 – 382,08 zł. 
 
Tym samym wybrano ofertę  Oferenta nr 1 – Trio Color, Daniel Sztajer, ul. Złota 69, 00-819, 
Warszawa. 
 
9. Data sporządzenia protoko łu postępowania: 08.08.2014 r. 
10. Osoba prowadząca postępowanie:  
Agnieszka Deja, koordynator projektu 
Data i podpis: 18.08.2014 r., ……………………… 
 
11. Osoba sporządzająca protokó ł:   
Agnieszka Deja, koordynator projektu 
Data i podpis: 18.08.2014 r., ……………………… 
 
12. Osoba zatwierdzająca wynik postępowania: 
Imię i nazwisko: Cezary Miżejewski 
Funkcja: Prezes Zarządu 
Data i podpis: 18.08.2014 r., ……………………… 

13.  Za łącznikami do niniejszego protoko łu są :  

a) Załącznik nr 1 – Oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań Zamawiającego z Wykonawcami, którzy 
złożyli oferty 

b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie osoby prowadzącej postępowanie i sporządzającej protokół o braku 
powiązań Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty 

c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie osoby zatwierdzającej wynik postępowania o braku powiązań 
Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty 

d) Załącznik nr 4 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego 
e) Załącznik nr 5 – Potwierdzenie upublicznienia wyjaśnień do zapytania ofertowego. 


