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Co to z upominkami będzie
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W przetargu, w którym mówi się o zwycięstwie szwagra prezydenta miasta, walka jeszcze trwa. W dalszym, zwyczajnym toku postępowania Gift
Serwis może zyskać jeszcze więcej.

Zwycięzcą może też jednak okazać się trzecia firma, niedostrzegana przez
opinię publiczną, a w postępowaniu oceniona gorzej od konkurentów.
7 maja minął termin wnoszenia protestów do wyniku postępowania na
dostawę upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów
promowania Miasta Szczecin. Wpłynęły dwa: Gift Serwis i Butterfly
wzajemnie oprotestowały swoje oferty. Żaden z nich nie miał natomiast
Prezydent Krzystek na briefingu 7.05. Fot. Tomasz Szymula uwag do pracy zamawiającego, w tym do sposobu i procedury dokonania
oceny linii graficznej i wzoru upominków przez członków komisji.
Przedsiębiorcy odnieśli się wyłącznie do konkurencyjnej oferty. Gift Serwis zwraca uwagę, że torba dostarczona przez Butterfly jako
wzór produktu w części II nie spełnia wymagań odnośnie wymiarów. Butterfly natomiast z pomocą katalogu producenta wskazuje, że
gramatura przedłożonej przez Gift Serwis koszulki t-shirt wynosi 155 g/mkw., a nie 160, jak określono w specyfikacji. Uznanie
jednego z protestów za zasadne spowodowałoby wykluczenie oferty danego producenta z części II zamówienia. Uznanie obu
protestów – zwycięstwo w tej części trzeciej, najgorzej ocenionej oferty.
Gift Serwis idzie jednak dalej, zwracając uwagę na fakt, że Butterfly w swojej ofercie nie oświadczył, aby w jakiejkolwiek części
zamówienia przewidział udział podwykonawców. Tymczasem, w opinii istniejącego od 14 lat na rynku Gift Serwis, firma Butterfly nie
dysponuje zapleczem technicznym umożliwiającym samodzielną realizację usługi w zakresie znakowania przedmiotów zamówienia.
Uznając brak wskazania podwykowaców za czyn nieuczciwej konkurencji, Gift Serwis wnioskuje o odrzucenie oferty Butterfly z całości
postępowania.
Do 17 maja komisja przetargowa ma czas, aby ustosunkować się do obu protestów. Należy spodziewać się decyzji w następujących
kwestiach:
czy odrzucić ofertę Butterfly, jako poświadczającego nieprawdę w ofercie (dotąd żadna oferta w tym postępowaniu nie została
odrzucona z powodów formalnych) i ponownie rozstrzygnąć postępowanie;
czy wykluczyć ofertę Butterfly z części II zamówienia ze względu na fakt, że przedstawiony wzór torby nie odpowiadał treści
specyfikacji;
czy wykluczyć ofertę Gift Serwis z części II zamówienia ze względu na fakt, że przedstawiony wzór t-shirtu nie odpowiadał
treści specyfikacji (dotąd z postępowania w cz. II wykluczono w ten sposób innych trzech wykonawców).
W każdym przypadku podtrzymania przez komisję któregoś z zarzutów, komisja powtórzy procedury sprawdzenia, czy pozostałe oferty
podlegają odrzuceniu lub wykluczeniu, a potem dokona ponownej oceny ofert niewykluczonych. Można jednak założyć, że zarówno
wyniki odrzucenia jak oceny będą podobne jak za pierwszym razem. Najbardziej prawdopodobne są więc trzy scenariusze:
1. Oferta Gift Serwis zostaje wykluczona, a Butterfly wygrywa obie części postępowania.
2. Oferta Butterfly zostaje odrzucona, a Gift Serwis wygrywa obie części postępowania.
3. Oferta Butterfly zostaje odrzucona a oferta Gift Serwis wykluczona – żadna z tych firm nie jest rozpatrywana w ocenie ofert,
w związku z czym część I pozostaje nierozstrzygnięta a w części II wygrywa firma Autentic, mimo że przedstawione przez nią
produkty uzyskały niską ocenę wszystkich członków komisji.
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