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Wrocław: Dostawa artykułów papierniczo-biurowych oraz dostawa materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Muzeum Narodowego we 

Wrocławiu i jego oddziałów. 

Numer ogłoszenia: 136532 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5, 

50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3435643, 3433308, faks 071 3725159. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów papierniczo-

biurowych oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na 

potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne 

dostawy artykułów papierniczo-biurowych (PAKIET I) oraz sukcesywne dostawy 

oryginalnych fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do 

drukarek i kserokopiarek (PAKIET II) na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i 

jego oddziałów wg załączonej specyfikacji asortymentowo - ilościowej, stanowiącej załącznik 

nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych tzn. osobno na PAKIET I i PAKIET II.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.76.44-2, 30.19.92.30-1, 

30.19.93.30-2, 30.19.28.00-9, 22.00.00.00-0, 30.19.97.92-8, 30.23.42.00-0, 30.23.73.20-8, 

30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.19.23.00-4, 30.12.51.20-8, 30.12.51.10-5. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 2    

Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów. 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Automatyka biurowa Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, 

kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138522,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 115147,68 

 Oferta z najniższą ceną: 115147,68 / Oferta z najwyższą ceną: 126450,88 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli 

przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych 

standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (art. 70 ustawy). Przedmiot 

niniejszego zamówienia obejmuje dostawę artykułów biurowych (Pakiet I) i 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (Pakiet II) na potrzeby 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów: Panoramy Racławickiej i 

Muzeum Etnograficznego. To są dostawy artykułów powszechnie dostępnych na 
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rynku, które charakteryzują się znormalizowanymi standardami. Brak jest 

specyficznych cech przedmiotu zamówienia, mogących mieć wpływ na wybór trybu 

postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy. Realizacja zamówienia może 

być powierzona każdemu wykonawcy działającemu w branży związanej ze sprzedażą 

art. biurowych i tonerów i tuszy. Wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (tj. 

200.000,00 euro). W związku z powyższym, zachodzą i zostały spełnione łącznie, 

wszystkie przesłanki, wymienione w art. 70 ustawy, które umożliwiają 

zamawiającemu zastosowanie trybu Zapytania o cenę. Ponadto informujemy, że 

wyboru oferty dokonano w Pakiecie II, natomiast postępowanie w sprawie 

zamówienia publicznego na dostawę artykułów papierniczo-biurowych (PAKIET I) 

zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z 

późniejszymi zmianami), bowiem w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania 

o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu - na 

PAKIET I wpłynęła 1 oferta. 

 
 


