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dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicmego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego
w Czesci A: wykonanie i dostawe materialów promocyinych w ramach SPO RZL projektu pod nazwa "Urzad Pracy 7 dni w
tve:odniu.24 h na dobe". Zamówienie jest realizowane na potrzeby proiektu nr DWF 2 1.1 lOS realizowanee:o w ramach Dzialania
1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowee:o Proe:ramu Operacyjnee:o Rozwój Zasobów Ludzkich
wspólfinansowanee:o ze srodków Europejskiee:o Funduszu Soolecznee:o.
w Czesci B: opracowanie graficme, sklad, lamanie oraz druk i dostawa publikacji ksiazkowej "Podsumowanie procedur konkursowych w
ramach Dzialania 2.1,2.3 oraz 2.4 ZPORR w województwie podlaskim - przeglad projektów" wraz z plyta CD-R w ramach projektu nr
03/750 realizowanego w zakresie Dzialania 4.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wspólfinansowanego ze
srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacja
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiajacy po dokonaniu oceny ofert zlozonych w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nwner
postepowania PK.909-1/3l7-30-1/08), zgodnie z art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówien publicznych (Dz U. z 2007r.,Nr 223,poz.1655, dalej Ustawa PZP),
informuje co nastepuje:

1. W postepowaniu dla Czesci A zamówienia na wykonanie i dostawe materialów
promocyjnych w ramach SPO RZL projektu pod nazwa "Urzad Pracy 7 dni w
tygodniu, 24 h na dobe" zlozonych zostalo 5 (piec) ofert:

1.1. oferta Agencji Reklamowej "Anons-Press" Jacek Stankiewicz 70-470 Szczecin al.
Wojska Polskiego 11/6
1.2. oferta Agencji Promocyjno- Wydawniczej "Unigraf' 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
71 ·
1.3. oferta MM Studio Magdaleny Mojsa, ul. Lawendowa 22a 15-642 Bialystok
1.4. oferta Agencji Reklamowej "Kombinat Reklamowy" s.c. Iwona Pierko, Adam
Kochanowski z siedziba w Bialymstoku, ul. Dabrowskiego 24
1.5. oferta Departamentu Reklamy- Grzegorz Kuczynski z siedziba w Bialymstoku,
ul. Jurowiecka 52
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 91 ust.l Ustawy PZP dokonal oceny ofert w oparciu o
kryteriwn oceny ofert ustalone w pkt.2.l7 SIWZ tj. kryteriwn- najnizsza cena za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Ocena ofert w oparciu o powyzsze kryteriwn zostala dokonana
zgodnie ze sposobem oceny ofert ustalonym w pkt. 2.17 SIWZ.
3. Zamawiajacy jako najkorzystniejsza w tym postepowaniu dla Czesci A zamówienia wybral
oferte nr 3- MM Studio Magdaleny Mojsa, ul. Lawendowa 22a 15-642 Bialystok kwota
71.858,00 zl brutto, która otrzymala maksymalna liczbe punktów 100.



Ponizej Zamawiajacy przedstawia wyniki oceny ofert niepodlegajacych odrzuceniu w tym
postepowaniu dla Czesci A zamówienia:
l) oferta nr l Agencji Reklamowej "Anons-Press" Jacek Stankiewicz 70-470 Szczecin al.
Wojska Polskiego 11/6, kwota brutto- 87.998,60 zl- punktów 81,66
2) oferta nr 2 Agencji Promocyjno- Wydawniczej "Unigraf' 85-009 Bydgoszcz, ul.
Dworcowa 71, kwota brutto 81.313,00 zl, punktów 88,37
3) oferta nr 4 Agencji Reklamowej "Kombinat Reklamowy" s.c. Iwona Pierko, Adam
Kochanowski z siedziba w Bialymstoku, ul. Dabrowskiego 24, kwota brutto-76.043,82zl,
punktów 94,50
4) oferta nr 5 Departamentu Reklamy- Grzegorz Kuczynski z siedziba w Bialymstoku,
ul. Jurowiecka 52 kwota brutto- 83.563,29 zl, punktów 85,99
4.Zgodnie z art.94 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiajacy w terminie nie krótszym niz 7 dni od
przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty, nie pózniej niz przed terminem
zwiazania oferta w tym postepowaniu wezwie Wykonawce, który zlozyl oferte
najkorzystniejsza w tym postepowaniu, tj MM Studio Magdaleny Mojsa, ul. Lawendowa 22a
15-642 Bialystok, do zawarcia umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
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W razie gdy wykonawca, którego oferta zostala wybrana najkorzystniejsza uchyli sie od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiajacy moze wybrac oferte
najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert zlozonych w tym postepowaniu, bez
przeprowadzania ponownej oceny, chyba ze zajdaprzeslanki z art.93ust.l Ustawy PZP.

Zamawiajacy dziekuje wszystkim Wykonawcom za udzial w postepowaniu.

z powazaniem,
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. Projekt wspólfinansowany ze srodków Europejskiego Funduszu Spolecznego

w ramach Dzialania 1.1Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Unia Europejska


