UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 Województwo Kujawsko-Pomorskie, które wykonuje
zadania przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu jako jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych jest zobowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na podstawie art. 90 ust. 3 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza,
że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zgodnie
art. 91 ust 1 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Przepisy prawa nie wymagają konsultacji w przedmiotowej uchwale.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W ramach wszczętego uchwałą Nr 29/1432/18 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 25 lipca 2018 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest opracowanie projektu oraz wykonanie - dostarczenie - montaż
i demontaż stoiska województwa kujawsko-pomorskiego oraz Partnerów Projektu – BARR
Sp. z o.o., Gminy Miasta Toruń, Gminy Miasto Włocławek, Gminy–miasto Grudziądz,
Miasta Inowrocław w ramach projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału
gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego” oraz
Gminy Aleksandrów Kujawski, Chełmża, Płużnica, Świecie, Brześć Kujawski i Choceń
w ramach projektu „Expressway-promocja terenów inwestycyjnych” na Międzynarodowych
Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2018 w Monachium (Niemcy) które
odbędą się w dniach 8-10 października 2018 r. wraz z obsługą techniczną w okresie targów
oraz zapewnienie na stoisku cateringu wraz z obsługą., w dniu 24.08.2018 r. dokonano
otwarcia ofert. W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły
następujące oferty:
Nr
oferty
1.

Nazwy i adres
wykonawcy
Expo Mazury Spółka
Akcyjna
ul. Grunwaldzka 55
14-100 Ostróda

Cena ofertowa brutto/ 40 pkt

124 345,01 zł brutto

2.

VMG Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 1
61-249 Poznań

186 437, 00 zł brutto/ 33,54 pkt

3.

WEXPOL-Jacek
Lewandowski
ul. Żywiczna 67
03-179 Warszawa

156 000, 00 zł brutto/ 40 pkt

Jakość / 60 pkt
-załączono koncepcję

-kompozycja forma
przestrzenna – 20 pkt
-kreatywność, oryginalność,
nowoczesność- 20 pkt
-rozwiązania funkcjonalne20 pkt
-kompozycja forma
przestrzenna – 20 pkt
-kreatywność, oryginalność,
nowoczesność- 0 pkt
-rozwiązania funkcjonalne0 pkt

Łączna ilośc
punktów/ Uwagi
Oferta nie podlega
ocenie

93,54 pkt

60 pkt

4.

AgencjaM Promotion
Sp. z o.o.
ul. Dobra 27 lok. 7
00-344 Warszawa

224 000,00 zł brutto/27,86 pkt

-kompozycja forma
przestrzenna – 20 pkt
-kreatywność, oryginalność,
nowoczesność- 20 pkt
-rozwiązania funkcjonalne20 pkt

87,86 pkt

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z tym, że cena oferty
wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwrócił się
do Wykonawcy Expo Mazury Spółka Akcyjna, ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na wystosowane wezwanie.
Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę
wykonawcy Expo Mazury Spółka Akcyjna, ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda, ponieważ
wykonawca nie złożył wyjaśnień w sprawie rażącej niskiej ceny w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje wyboru:
1) VMG Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań z ceną ofertową
186 437, 00 zł brutto i łączną ilością 93,54 punktów
Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu,
nie podlega wykluczeniu oraz oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca uzyskał
najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
5. Ocena skutków regulacji:
Źródło finansowania:
1) Invest in BIT CITY2…
Dział: 750 Rozdział: 75075
§ 4307 – 105647,63 zł
§ 4309 ŚR.WŁ. – 6214,57 zł
§ 4309 JST – 12429,13 zł
Zadanie rzeczowe w budżecie
Nr zadania: W/N/750/131/RPO2/1.5.2/1
2) Expressway……
Dział: 750 Rozdział: 75075
§ 4307 – 52823,81 zł
§ § 4309 JST – 9321,86 zł
Zadanie rzeczowe w budżecie
Nr zadania: W/N/750/132/RPO2/1.5.2/2
Projekt: RPKP.01.05.02-04-0004/17

