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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego 
 
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDPII.271.1.7.2022 - „wykonanie wydruków 
w ramach projektów realizowanych przez ZMiGDP  - cz. 2 i 5 oraz wykonanie koszulek edukacyjnych z nadrukiem 
- zadanie częściowe nr 1. 
 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie jako zamawiający, działając zgodnie z art. 253 
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) 
zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano 
ofertę na zadanie częściowe nr 1: 
- XD GIFTS Sp. z o.o., ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo. 
 
Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przepisami ustawy Pzp i jej treść jest zgodna z wymaganiami 
zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia (art. 218 ust. 2 ustawy Pzp) oraz została wybrana jako 
najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert (art. 239 ust. 1 ustawy Pzp). 
 
W trakcie oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu zamawiający powziął wątpliwości czy zawarta 
w ofercie ww. wykonawcy cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonym w dokumentach zamówienia 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Ww. wykonawca został wezwany do udzielenia wyjaśnień dotyczących 
wyliczenia ceny. 
 
Wykaz i porównanie złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na zadanie częściowe nr 1: 

Kolejność 
ofert wg 

kryteriów 
oceny 
ofert 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty 
(zł brutto) 

1 XD GIFTS Sp. z o.o., ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo 21000,00 

2 Zapol Sobczyk Spółka Komandytowa al. Piastów 42 71-062 Szczecin 24650,00 

 
Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy ONStudio Sp. z o.o., ul. Janowicza 3C, 10-692 Olsztyn, na zadanie 
częściowe nr 1, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp, z powodu nieudzielenia 
w wyznaczonym terminie do dnia 7.11.2022r. wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny, 
o które to wyjaśnienia zwrócił się zamawiający w dniu 27.10.2022r. 
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