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Uczestnicy postępowania  
wg. rozdzielnika 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”. 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zgodnie z art. 92. ust 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r z póź. zm. informuje, że rozstrzygnięto 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. jw. 

 

1. W postępowaniu najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie: 

- Części I złożyła  firma  BTL Forms Joanna Warkocka, z siedzibą w Warszawie. Oferta została 

złożona na kwotę brutto 23.043,44 złotych,  

- Części II złożyła  firma  BTL Forms Joanna Warkocka, z siedzibą w Warszawie. Oferta została 

złożona na kwotę brutto 47.502,60 złotych.  

 

2. Z postępowania wykluczono 4 Wykonawców 

1) GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut, z siedzibą w Stalowej Woli – na podst.  

art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp, tj. nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie:  



 

a) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należało przedłożyć m.in. listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo 

informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 

W złożonej ofercie Wykonawca oświadczył, iż należy do grupy kapitałowej, podpisując ppkt b) 

wspomnianego oświadczenia, jednocześnie nie dołączono listy grupy kapitałowej, która winna być w 

takim przypadku przedstawiona. 

 

b) Zgodnie z zapisami SIWZ za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia należało 

przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych  głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie – zgodnie z zał. Nr  6 do SIWZ. 

 

Zgodnie z treścią załącznika nr 6 o którym mowa powyżej należało wskazać daty wykonania dostaw 

od…do…, w ofercie wykonawcy widnieje wyłącznie końcowa data wykonania.   

 

Zamawiający nie wystąpił do Wykonawcy na podst. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie 

oświadczeń o których mowa powyżej w ppkt a) i b), w związku z art. 25 ust. 1, ponieważ oferta 

wykonawcy pomimo uzupełnienia podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp., tj.  

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 

2 pkt 3. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią formularza cenowego, zawartego w formularzu ofertowym, należało w kolumnie  

7 dla każdej Części II zamówienia, podać nazwę oraz producenta oferowanego produktu. W ofercie 

złożonej przez firmę GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut nie podano nazwy, producenta 

oferowanych produktów. 

 

2) Carbo Media Agencja Telewizyjna Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze – na podst. art.  

24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp, tj. nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

Uzasadnienie: 



 

a) Zgodnie z zapisami SIWZ za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia należało 

przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie. 

W ofercie wykonawcy brakuje dowodów potwierdzających że dostawy wskazane w Wykazie dostaw – 

zostały wykonane należycie. 

Zamawiający nie wystąpił do Wykonawcy na podst. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie 

oświadczeń o których mowa powyżej, w związku z art. 25 ust. 1, ponieważ oferta wykonawcy pomimo 

uzupełnienia podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. jej treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią formularza cenowego, zawartego w formularzu ofertowym, należało w kolumnie 7 

dla każdej Części I oraz II zamówienia, podać nazwę oraz producenta ofertowanego produktu.  

W ofercie złożonej przez firmę Carbo – Media Sp. z o.o. nie podano producenta oferowanych 

produktów. 

 

3) Blue – Box Agencja Reklamowa Izabela Baranowska – na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp, tj. 

nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający wystąpił do Wykonawcy na podst. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp pismem z dnia 24 września br. 

o uzupełnienie dokumentów lub oświadczeń o których mowa powyżej, w związku z art. 25 ust. 1, tj. 

należało złożyć: 

- dowody potwierdzające należyte wykonanie min. 2 dostaw artykułów promocyjnych/informacyjnych  

o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto/każda dostawa – Wykonawca dokonując uzupełnienia 

złożył tylko jeden dowód potwierdzający należyte wykonanie dostaw wskazanych w wykazie 

usług, 

- oświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia, które to pierwotnie zostało złożone 

 błędnie (Wykaz dostaw) – wykonawca nie uzupełnił Wykazu dostaw na wezwanie zamawiającego, 

-aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert – złożony na wezwanie odpis z centralnej ewidencji i 



 

informacji o działalności gospodarczej nie potwierdza spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert (uzupełniony odpis 

potwierdza stan na dzień 27 września br.) 

 

4) INTER MEDIA, MEDIA TECH Paweł Kędzierski, z siedzibą w Płocku - na podst.  

art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp, tj. nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie:  

a) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należało przedłożyć m.in. listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 

albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 

 

W złożonej ofercie Wykonawca oświadczył, iż należy do grupy kapitałowej, podpisując ppkt b) 

wspomnianego oświadczenia, jednocześnie nie dołączono listy grupy kapitałowej, która winna być w 

takim przypadku przedstawiona. 

 

b) Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia należało przedłożyć wykaz 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 

dostaw oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie. 

 

Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw zostały złożone przez firmę  INTER MEDIA, MEDIA 

TECH Paweł Kędzierski w formie kopii – nie potwierdzono „za zgodność z oryginałem”  

Zgodnie z zapisami siwz dokumenty składane w formie kopii winny być poświadczone „za zgodność z 

oryginałem” przez Wykonawcę, lub osobę/osoby uprawnione do składania oferty. 

 

Zamawiający nie wystąpił do Wykonawcy na podst. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie 

oświadczeń o których mowa powyżej w ppkt a) i b), w związku z art. 25 ust. 1, ponieważ oferta 

wykonawcy pomimo uzupełnienia podlega odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  z zastrzeżeniem art. 87 ust.  

2 pkt 3. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią formularza cenowego, zawartego w formularzu ofertowym, należało w kolumnie 7 dla 

każdej Części zamówienia, podać nazwę oraz producenta oferowanego produktu. W ofercie złożonej 

przez firmę INTER MEDIA, MEDIA TECH Paweł Kędzierski nie podano nazwy, producenta 



 

oferowanych produktów. 

 

3. W postępowaniu  odrzucono 5 ofert 

1) GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut z siedzibą w Stalowej Woli: 

 - na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, tj. – została złożona przez wykonawcę wykluczonego z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy ponieważ wykonawca został wykluczony z postępowania ze 

względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z zapisami niniejszego pisma  

pkt 2. 1). 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą – art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 

oraz, 

– na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp , tj. – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z treścią formularza cenowego, zawartego w formularzu ofertowym, należało w kolumnie 7 dla 

każdej Części zamówienia, podać nazwę oraz producenta ofertowanego produktu. W ofercie złożonej 

przez firmę GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut nie podano nazwy, producenta oferowanych 

produktów 

 

2) Carbo Media Agencja Telewizyjna sp. z o.o z siedzibą w Zielonej Górze: 

 - na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, tj. – została złożona przez wykonawcę wykluczonego z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy ponieważ wykonawca został wykluczony z postępowania ze 

względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z zapisami niniejszego pisma pkt 

2. 2). 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą – art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 

oraz,  

– na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp , tj. – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z treścią formularza cenowego, zawartego w formularzu ofertowym, należało w kolumnie 



 

 7 dla każdej Części zamówienia, podać nazwę oraz producenta ofertowanego produktu. W ofercie 

złożonej przez firmę Carbo Media Agencja Telewizyjna sp. z o.o nie podano producenta oferowanych 

produktów. 

 

3) Blue – Box Agencja Reklamowa Izabela Baranowska - na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, tj. 

– została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub niezaproszonego do składania ofert. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy ponieważ wykonawca został wykluczony z postępowania ze 

względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z zapisami niniejszego pisma pkt 

2. 3). 

 

4) INTER MEDIA, MEDIA TECH Paweł Kędzierski, z siedzibą w Płocku - na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 5) 

ustawy Pzp, tj. – została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy ponieważ wykonawca został wykluczony z postępowania ze 

względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z zapisami niniejszego pisma pkt 

2. 4). 

 

5) Jocker Studio Sp. J. T. Maksym, J. Trompler – Maksym, z siedzibą w Krakowie, w zakresie Części I 

zamówienia: 

 - na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp , tj. – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

Uzasadnienie: 

W złożonej przez Wykonawcę ofercie nie wyceniono w Części I dla zadania pierwszego pozycji pn.  

„Pudełko z tektury falistej 2 warstwowej oraz czarnego kartonu”, która to pozycja została wprowadzona 

przez zamawiającego zmianą zapisów siwz z dnia 12 września br. 

oraz, 

- w zakresie Części I i II na podst. art. 89 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, tj. – wykonawca w terminie trzech dni 

od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp.  

Uzasadnienie: 



 

Zamawiający wystąpił do wykonawcy o wyrażenie zgody na dokonanie poprawek w treści oferty 

pismem z dnia 30 września br. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie zamawiającego. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą – art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

4. Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania i adresy wykonawców, 

którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację. 

1) Jocker Studio Sp. J. T. Maksym, J. Trompler – Maksym, ul. Darasza 5, 30-826 Kraków, oferta 

została złożona na: 

- część I zamówienia na kwotę brutto 17.270,43 złotych,  

- część II zamówienia na kwotę brutto 55.721,46 złotych.  

2) ofertę wycofano – Carbo Media Agencja Telewizyjna Sp. z o.o. ul. Sopocka 4, 65-548 Zielona Góra 

3) Agencja C4 Sp. z o.o., ul. Gdańska 25c/2; 01-614 Warszawa, oferta została złożona na: 

- część I zamówienia na kwotę brutto 33.579,00 złotych,  

- część II zamówienia na kwotę brutto 59.931,75 złotych.  

4) BTL Forms Joanna Warkocka`, ul. Ostrobramska 80/100, 04-163 Warszawa, oferta została złożona 

na: 

- część I zamówienia na kwotę brutto 23.043,44 złotych,  

- część II zamówienia na kwotę brutto 47.502,60 złotych.  

5) GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut, ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola, oferta została 

złożona na: 

- część II zamówienia na kwotę brutto 49.887,57 złotych.  

6) Media Consulting Agency, ul. Słotna 5, 53-023 Wrocław, oferta została złożona na: 

- część I zamówienia na kwotę brutto 32.324,40 złotych,  

- część II zamówienia na kwotę brutto 52.166,76 złotych.  

7) Carbo Media Agencja Telewizyjna sp. z o.o.; ul. Sopocka 4, 65-548 Zielona Góra, oferta została 

złożona na: 

- część I zamówienia na kwotę brutto 37.305,90 złotych,  

- część II zamówienia na kwotę brutto 62.484,00 złotych.  

8) Blue – Box Agencja Reklamowa Izabela Baranowska, ul. Zamenhofa 12/2, 70-010 Police, oferta 

została złożona na: 

- część II zamówienia na kwotę brutto 64.504,89 złotych.  

9) INTER MEDIA, MEDIA TECH Paweł Kędzierski, ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock, oferta została 

złożona na: 



 

- część I zamówienia na kwotę brutto 19.913,09 złotych,  

- część II zamówienia na kwotę brutto 52.832,19 złotych.  

 
Nr oferty/nr 
Części 

Liczba pkt. w kryterium cena – 100% 

3/1 68,63 

3/2 79,26 

4/1 100 

4/2 100 

6/1 71,29 

6/2 91,06 

                                                           
 
 
 
 


