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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI V ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że w postępowaniu na wykonanie i dostawę artykułów
sportowych i materiałów promocyjnych z logo do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26 lipca 2019 r., na
realizację V części zamówienia – Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo z przeznaczeniem na
informację i promocję Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - wpłynęła 1 oferta, złożona przez:
Lp. Nr oferty
Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto w PLN
1

4

RD Group sp. z o.o.

ul. Krańcowa 9, 02-493 Warszawa

27 765,00

Ponieważ Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, a jego oferta nie została odrzucona, Zamawiający wybrał
ofertę złożoną przez: RD Group sp. z o.o., ul. Krańcowa 9, 02-493 Warszawa.
Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu na realizację V części zamówienia wpłynęła jedna oferta niepodlegająca
odrzuceniu, którą Zamawiający ocenił zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert: cena – 40 pkt, walory jakościowe
i estetyczne – 60 pkt.

Punkty wynikające z oceny próbek

Poniżej streszczenie oceny złożonej oferty:
Wykonawca
Liczba punktów w kryterium cena – 40 pkt
Łączna liczba punktów w kryterium walory jakościowe i estetyczne – 60 pkt
Plecak
funkcjonalność, rozmieszczenia kieszonek/przegródek – do 10 pkt
jakość użytych materiałów, w tym elementów – do 10 pkt
jakość i trwałość znakowania produktu – do 10 pkt
estetyka, ogólne wrażenie – do 30 pkt
Łączna liczba punktów za ocenę próbki plecak
Kosmetyczka funkcjonalność, rozmieszczenia kieszonek/przegródek – do 10 pkt
jakość użytych materiałów, w tym elementów wykończeniowych – do 10 pkt
jakość i trwałość znakowania produktu – do 10 pkt
estetyka, ogólne wrażenie – do 30 pkt
Łączna liczba punktów za ocenę próbki kosmetyczka
Smycz
jakość użytych materiałów, w tym elementów wykończeniowych – do 10 pkt
jakość i trwałość znakowania produktu – do 20 pkt
estetyka, ogólne wrażenie – do 30 pkt
Łączna liczba punktów za ocenę próbki smycz
Łączna liczba punktów
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Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego dla V części zamówienia może
zostać zawarta przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla V części zamówienia, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy zostanie
przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty, a także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
www.zamowienia.mazovia.pl.
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