
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016387630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chocimska 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-791

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 583 66 00

1.5.8.) Numer faksu: 22 583 66 96

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brpd.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1fb24bb4-1dea-41a1-bd43-6519d6905acb

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw dzieci

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:
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4586daa0-3809-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00425051/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-04 14:52

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026359/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Druk wydawnictw

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353923/01

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: BRPD/ZP/20/2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 241000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dostawa łącznie 9 pozycji wydawniczych: 1. Plakat DTZ 10
000 szt., 2. Teczka papierowa 3000 szt., 3. Torby papierowe 6000 szt., 4. Kodeks praw dziecka 500 szt., 5. Konwencja
składana 5000 szt., 6. Podkładka na biurko 150 szt., 7. Naklejki na schody 2000 szt., 8. Naklejki na drzwi 1000 szt., 9.
Karton dekoracyjny 400 szt. Zamówienie obejmuje opracowanie przez Wykonawcę niezbędnych dla wykonania zamówienia
projektów/plików graficznych i produkcyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i na podstawie
przekazanych Wykonawcy materiałów i wytycznych, w szczególności plików graficznych i logotypów (księgi znaków).
Zamówienie obejmuje dostarczenie zamawianych pozycji wydawniczych do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul.
Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa. Wykonawca zobowiązany jest w ramach dostawy do wniesienia zamówionych produktów
do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia - magazynu w piwnicy ww. budynku (dostępna winda). Zamawiający
zastrzega przy tym, że z przyczyn architektoniczno -budowlanych nie ma możliwości wprowadzenia do budynku palet czy
też wózka z palet, a wniesienie do wskazanego pomieszczenia może odbywać się z wykorzystaniem małych wózków
magazynowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i jakościowe druku oraz sposób
pakowania określa Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Wszystkie objęte dostawą wydawnictwa muszą
być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79810000-5 - Usługi drukowania

22120000-7 - Wydawnictwa

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 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 7 uPzp, bowiem Wykonawca Zapol Sobczyk Spółka
komandytowa al. Piastów 42, 71-062 Szczecin, którego oferta wybrana została w przedmiotowym postępowaniu jako
najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne, składając Zamawiającemu pisemnie
oświadczenie w dniu 3 listopada 2022 r. o odmowie zawarcia umowy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

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
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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: 254929,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 254929,80 PLN
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