
 
 

 
AG-I.272.1.29.2013                                          Kielce, dn. 4 grudnia 2013 r.  

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2013. poz. 907 ze zm.), informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie materiałów promocyjnych 
dla projektu nr KIK/57 realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” 

 
1) Wybór najkorzystniejszej oferty: 
     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez : 
 
acme Agencja Reklamowa, Karolina Osierda, ul. Łąkowa 18, 43-332 Pisarzowice  
 
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę  2  944,62 zł brutto. 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów przyznawanych na 
podstawie przyjętego kryterium: cena z wagą 100% określoną w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium: 
 

Nr 
oferty Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy: 

Liczba punktów 
otrzymanych  

w kryterium „cena” 

1 acme Agencja Reklamowa, Karolina Osierda, ul. Łąkowa 18 
43-332 Pisarzowice  

100 

2 Media Consulting Agency, Irina Chicherina, ul. Słotna 5 
53-023 Wrocław  

Zamawiający nie przyznał 
punktów ofercie z powodu 

odrzucenia oferty 
Wykonawcy (art. 89 ust.1 

pkt 2 ustawy Pzp) 

3 NETRA Reklama –GADŻETY REKLAMOWE Z NADRUKIEM,  
ul. Turystyczna 192, 43-384 Jaworze k/Bielsko-Biała 

Zamawiający nie przyznał 
punktów ofercie z powodu 

odrzucenia oferty 
Wykonawcy z postępowania  
 (art. 89 ust. 1 pkt  1 ustawy 

Pzp) 

4 SZUMI EVENTS & PROMOTION, Robert Miernik, ul. Rzeczna 2 
28-305 Sobków   

Zamawiający nie przyznał 
punktów ofercie z powodu 

odrzucenia oferty 
Wykonawcy (art. 89 ust.1 

pkt 2 ustawy Pzp) 
 
2) Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta:  Mając na względzie postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 – termin podpisania umowy nastąpi po dniu  9  grudnia 2013 r. 
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