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Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych( Dz.
U. z 2019r., poz.1843 t.j..) zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „usługę opracowania redakcyjnego,
opracowania layoutu, opracowania graficznego, wykonania składu, korekty, łamania, przygotowania do druku,
wydruku i dostawy oraz tłumaczenia na język angielski katalogu promującego walory i potencjał gospodarczy
województwa mazowieckiego” do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30 września 2019 r., wpłynęły 4 oferty,
złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

Cena brutto
(z VAT),
zamówienia
w PLN

Aspekt społeczny
(Deklarowana liczba osób, o
których mowa w art. 29 ust. 4
ustawy, skierowanych przez
Wykonawcę lub podwykonawcę
do realizacji zamówienia)

Pracowania C&C Sp. z o.o
ul. Porannej Bryzy 33, 03-284 Warszawa

67 725,00

0 osób

Oficyna Wydawnicza
Rynek Polski Sp. z o.o.
ul. Elektoralna 13, 00-137 warszawa

109 854,00

3 osoby

3.

Edyta Wojciechowska Jadczak E-BIT
ul. Kołowa 42, 03-536 Warszawa

33 779,55

1 osoba

4.

Oficyna Wydawnicza Liber Novum,
Marzena Wiśniewska
ul. Jesienna 7, 85-365 Bydgoszcz

41 100,00

2 osoby

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

2.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Oficyna Wydawnicza Rynek Polski Sp. z o.o.
ul. Elektoralna 13, 00-137 Warszawa

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________
Laureat Polskiej Nagrody Jakości. Urząd realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09,
PN-ISO/IEC 27001:2014-12, OHSAS 18001:2007, PN-ISO 37001:2017-05 oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000.

Uzasadnienie wyboru:
Najkorzystniejszą ofertę, wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w § 15 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ): cena – 35%;projekt katalogu – 60%;aspekt społeczny – 5%.
Streszczenie porównania i oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający informuje, iż z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) i 8) ustawy odrzucił ofertę nr 4 Wykonawcę
Oficyna Wydawnicza Liber Novum, Marzena Wiśniewska ul. Jesienna 7, 85-365 Bydgoszcz o czym Wykonawcy
zostali powiadomieni pismem z dnia 2 października br. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.1
pkt. 2 ustawy informuje, że z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
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.
Przedmiotowe zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli
oferty, a także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl.

Krzysztof Strachota-Osiński
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Załącznik:
Streszczenie porównania i oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją
Sprawę prowadzi
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