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Znak postępowania: l.dz. 198/2015 
  
  

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. „Druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli 

Wielkopolski w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne i zakup zdjęć dla 2 wydawnictw 

turystycznych)", w ramach projektu pn. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego 

produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” 

  
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

 
  

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                     

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-

promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne i zakup zdjęć dla 

2 wydawnictw turystycznych" zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: 

Amistad Sp. z o.o. 

Plac na Groblach 8/2 

31-101 Kraków 
 
 
UZASADNIENIE WYBORU: 
 

Oferta złożona przez ww. firmę, spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a 

Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.  

Wybrana oferta Wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia, spośród 

wszystkich złożonych, ważnych ofert oraz uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – 

A) Cena brutto oferty, B) Jakość usługi – próbnego druku. 

 

 



                
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 
 

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI” 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: 

 

PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM: 

Numer 

oferty 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Zaoferowana  

cena brutto oferty 

 

Liczba pkt w 

kryterium A 

Cena brutto oferty 

 

Liczba pkt w 

kryterium B 

Jakość usługi – 

próbnego druku 

Razem pkt 

1 

Amistad Sp. z o.o. 

Plac na Groblach 8/2 

31-101 Kraków 

NIP 6762282419 

115 500,00 zł 70,00 pkt 30,00 pkt 100,00 pkt 

2 

Zapol Sobczyk Sp. j. 

al. Piastów 42 

71-062 Szczecin 

NIP 8520509412 

126 248,35 zł 64,04 pkt 23,68 pkt 87,72 pkt 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego może zostać podpisana przed 
upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 w związku z zaistnieniem sytuacji, o której mowa w 
art. 94 ust. 2 pkt 3 a) ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 

 

 

 


