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Informacia o wvboze naikozvstnieiszej oferW

i

-

Polskie Radio
Regionalna Rozglo6nia w Bydgoszczy ,,Polskiego Radia Pomoaa Kujaw" S.A.
siedzibq w Bydgoszczy zawiadamia, 2e w toku postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
prowadzonego w trybie negodacji z ogloszeniem pod nazwEt Opracowanie, dostawa i wdroienie

z

systemu emisyjno-produkcyjnego dla radia PiK S.A. w vvymaganym terminie wplynely 2 ofefi
ko6cowe, zlozone przez:

1. Content Networks Sp. z o.o., ul. Pulawska 4741476,02-884

Warszawa

-

60 pkt
Gwaranda 25,33 pkt
Cena

2. Studiotech Poland

Sp. z o.o., ul. Ba2ancia 53, 02-892 Warszawa

Ofefta odaucona

Uzasadnienie:
Praleynq odzucenia oferty Studiotech Poland Sp. z o.o.t ul. Ba2ancia 53, 02-892 Warszawa
z postqpowania jest fakt, 2e Wykonawca nie przedluzyl terminu zwiqzania ofertq. Wniosek
o pzedlu2enie terminu zwiqzania ofeftq, stanowiqcy o podtrzymaniu przez Wykonawcq swojej woli zlo2enia
oferty w postqpowaniu o udzielenie zam5wienia publicznego, a w przypadku pzedlu2ajqcej siq procedury
udzielenia zam6wienia publicznego jest o6wiadczeniem, kt6re nale2y zlolyc zamawiajqcemu pzed uplywem
terminu zwiqzania ofertq. W zwiqzku z povry2szym Zamawiajqcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pK 7a prawo
zam6wiei publicznych ,,odrzuca ofertg jeZeli wykonawca nie wyrazil z9dy, o kt6rej mowa w art. 85 ust. 2,
na pzedluzenie terminu zwiqzania ofeftq".
Dodatkowo Zamawiajqcy informuje, 2e w ww. postgpowaniu braly udzial r6wnie2 firmy:

1. D'accord broadcasting technologies sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6,74-441 Szczecin,
zlozyt

ofefi

Wykonawca nie

kofcowej.

2. Profiaudio IP Igor Pogozelski,

ul. Pogodna 21,05-077 Warszawa

Wykonawca wykluczony

Uzasadnienie:

W trakcie badania wniosku, Zamawiajqcy stwierdzit we wniosku Wykonawcy Profiaudio Ip Igor
Pogozelski, ul. Pogodna 21,05-077 Warszawa brak jest potwierdzenia, i2 zalqeona do niej polisa
ubezpieczeniowa zostala w spos5b wla6ciwy oplacona. Na wezwanie ZamawiajEcego z dnia 31.05.2017 na
podstawie aft. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o uzupelnienie dokumentu Wykonawca nadal
nie pzedlozyl dowodu, 2e polisa zostal poprawnie oplacona.

Ponadto Zamawiajqcy stwierdzil, 2e Wykonawca w ,,Wykazie wykonanych zam6wie6" dolqczonym do
wniosku nie wykazal zam6wieri odpowiadajqcych swoim rodzajem i warto5ciq zam5wienia. Zamawiajqcy
2qdal aby Wykonawca pzedstawil wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat
(a je6li okres dzialalno6ci wykonawq/ jest kr6tszy, to w tym okresie) wymienionych w SIWZ zam6wie6.
Jednocze6nie do wykazanych zada(t dot. opracowania, dostawy i wdrozenie systemu emisyjnoprodukcyjnego oraz instaladi bazy danych typu MAM Wykonawca nie dotqczyt dokumentu potwierdzajqcego,
2e zam6wienie zostaly wykonane nale2ycie.

Polski€ RadiGRegionalna Rozglo5nia w Aydgoszczy
"Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A,
z siedzibq w By(lqcszay, ul. @ariska 48-50, 85-006 Bydgo6zcz.
Rejest w SAdzie Rejonowym w Bydgoszqy,
)cII Wydzial Gos@aEy Krajowego Rejesbu Sqdowego pod nr KRS 0000183992.
Zarzqd: Jolanb Kullgowska-Roszak- prez6 Zar4du.
Wysokoia kapitatu zakladowego i wplaconego 703.900,@ zl. NIp 55+03-1&293 Regon: 9fiASdOr.
Konto bankou,e: Bank PeKaO S.A. - peKao S.A. U O. qdgDszcz, Nt 72 tZ4O 3493
@OO 4305 8578.
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Na wezwanie ZamawiajQcego z dnia 31.05.2017 na podstawle art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

roku o uzupelnienie dokument6w Wykonawca nie pzedto2yt poprawnych dokument6w.
R6wnoczeSnie Wykonawca nie dotqczyl wykazu os6b skierowanych pzez Wykonawcq

do

realizacji

zam6wienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikadi zawodowych, uprawniei,
do6wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zam6wienia publicznego, a tak2e zakresu
wykonywanych pzez nie czynno6ci oraz informadq o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz
o6wiadczenia na temat wielko6ci Sredniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebno6ci kadry
kierowniczej ani sprawozdania finansowego wraz z opiniq bieglego rewidenta z pzeprowadzonego badania,
je6li na podstawie odrgbnych pzepis6w Wykonawca jest zobowiqzany do ich skladania
okres ostatnich
- zaokres
dwoch lat obrotowych, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy
za
ten
lub innego
dokumentu wskazujqcego jego sytuadg finansowq w mySl ustawy o rachunkowo6ci. Na wezwanie
Zamawiajqcego z dnia 31.05.2017 na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
o uzupelnienie dokumentu wykonawca nie pzsd.lo\l wymaganych dokument6w.
Wykonawca nie dotqczyt r6wnie2 do wniosku wymaganej przez Zamawiajqcego - informacji
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre6lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, L4 i 21 ustawy oraz, odno6nie
skazania za wykroczenie na karg aresztu, w zakresie okre5lonym przez zamawiajqcego na podstawie art. 24
ust. 5 pK 5 i 6 ustawy, wvstawionej nie wcze6niei ni2 6 miesiqcv pzed uffiem terminu skladania ofert
albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu. Na wezwanie Zamawiajqcego z dnia 31.05.2017
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o uzupelnienie dokumentu Wykonawca
pndloiyl ww. dokument w formie kopii a nie wymaganej przez Zamawiajqcego kopii ooSwiadczonei za
zoodngS6 z orvoinalem pzez upowa2nion(ego)ych pzedstawiciel(a)i Wykonawcy, a po6wiadczenie za
zgodno6i z oryginalem winno by6 spozqdzone w spos6b umo2liwiajqcy idenffikacjg podpisu.

Wykonawca Profiaudio IP Igor Pogozelski nie wykazujqc spelniania warunk6w udzialu
w postgpowaniu w wy2ej wymienionym zakresie zostal wykluczony z pzedmiotowego postqpowania na
podstawie aft.24 ust. 1 punK L2oraz ust. 12 ustawy prawo zam6wiei publicznych.

Biorqc pod uwagq kfieria opisane w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, Zamawiajqcy na
podstawie aft. 91 ust. 1 Prawa Zam6wieri Publicznych dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej spelniajqcej
wszystkie wymogi Zamawiajqcego zlo2onej pzez firmg: Content Networks Sp. z o.o., ul. pulawski
4741476, 02-884 Watszawa, k6ra uzyskala lqcznie 85,33 punK6w w kryteriach oceny.

Prezes Zarzqdu
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Polskle RadioRegionalna Rozglosnia w Bydgoszqy
"Polskie Radio Pomoza i Kujaw,'S.A.,
z sledzibq w Bydgoszqy, ul. Gdaiska 48-50, 85-006 Bydgoszcz.
Rejest w Sqdzie Rejonowym w Bydgouey,
Wydzial Gospodar@y Krajowego Rejesbu Sqdowego pod nr KRS 0000193992.
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