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Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia Publicznego
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA
I WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE DLA CZĘŚCI I, II i III
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2020 rok z logo Mazowsza oraz logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”
Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamiam, że do upływu składania ofert wpłynęło 5 ofert na cześć I i III oraz 4 oferty na
część II.
Jako najkorzystniejszą dla części I wybrano ofertę nr 4 złożoną przez wykonawcę ZAPOL Sobczyk sp. j.,
al. Piastów 42, 71-062 Szczecin. Najkorzystniejszą ofertę dla części I wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert: cena
– 90%, aspekt społeczny – 10% określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jako najkorzystniejszą dla części II wybrano ofertę nr 3 złożoną przez wykonawcę PPHU LIR, Elżbieta Zajet,
ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg.
Jako najkorzystniejszą dla części III wybrano ofertę nr 5 złożoną przez wykonawcę Firma Poligraficzno-Introligatorska
„Udziałowiec” Sp. z o.o., ul. Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn.
Najkorzystniejszą ofertę dla części II i III wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert: cena – 60%, Zrealizowane
projekty – 30%, aspekt społeczny – 10% określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający informuje, iż z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania
i wykonawcach, których oferty odrzucono, w dniu dzisiejszym zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty,
a także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Zbiorcze zestawienie wraz ze szczegółową punktacją stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Z up. Marszałka Województwa
/-/
Krzysztof Strachota-Osiński
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Sprawę prowadzi
Marta Kowalczyk,
Tel. 22/ 59 79 047

