
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Skład, łamanie, druk i dostawa dwóch numerów czasopisma „Niepodległość i Pamięć

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Niepodległości w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: AL. SOLIDARNOŚCI 62

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-240

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.jakubowski@muzn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://muzeum-niepodleglosci.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Skład, łamanie, druk i dostawa dwóch numerów czasopisma „Niepodległość i Pamięć

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-170ecabf-6cbc-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00027175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068816/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Skład, łamanie, druk i dostawa dwóch numerów czasopisma „Niepodległość i Pamięć”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460622/01
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SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.5/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 42930,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi skład, łamanie, druk i dostawa dwóch numerów czasopisma „Niepodległość i Pamięć” (z
nadanym numerem ISSN 1427-1443) wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia określony
został w:
- załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

79822000-2 - Usługi składu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Jeden z Wykonawców do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie wniósł wadium, co stanowi o
obligatoryjnym odrzuceniu złożonej oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy.
Powód odrzucenia oferty drugiego Wykonawcy stanowi zaoferowanie przez Wykonawcę w złożonej ofercie rażąco niskiej
ceny za realizację przedmiotu zamówienia, co stanowi o konieczności odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8)
w zw. z art. 224 ust. 6) ustawy.Wykonawca nie sprostał obowiązkowi złożenia wyczerpujących wyjaśnień oraz
przedstawienia dowodów potwierdzających brak rażąco niskiej ceny złożonej oferty, co w konsekwencji stanowi o
konieczności jej odrzucenia przez Zamawiającego zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8) w zw. z art. 224 ust. 6) ustawy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17652,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22667,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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