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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dot.: Zapytania ofertowego na dostawę i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych
PO WER
1. Do upływu terminu składania ofert, tj.14.03.2019 r. do godz. 12:00 do Zamawiającego
wpłynęło 6 ofert:
a) Oferta nr 1 złożona w dniu 07.03.2019 r. przez Wykonawcę PPHU LIR Elżbieta Zajet
Biuro Reklamy, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, z ceną wykonania: 8 610,00 zł
brutto – uzyskując 48,23 pkt.
W ofercie Wykonawca wskazał kwoty za poszczególne zadnia przedmiotu zamówienia,
bez podania łącznej kwoty za wykonanie przedmiotu zamówienia. W związku
z powyższym Zamawiający zsumował zadania jak poniżej:
„Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym
zgodnie z wymogami w nim zawartymi za łączną kwotę w wysokości: 8 610,00 zł
brutto, tj. 7 000,00 zł netto, 23 % (stawka podatku VAT)”
b) Oferta nr 2 złożona w dniu 08.03.2019 r. przez Wykonawcę Pogotowie Gadżetowe
Magdalena Grabowska, ul. Horsztyńskiego 4H/3, 83-000 Pruszcz Gdański, z ceną
wykonania: 6 303,75 zł brutto – uzyskując 65,87 pkt.
c) Oferta nr 3 złożona w dniu 12.03.2019 r. przez Wykonawcę Studio Mrówka Joanna
Foryś-Maziak, ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków, z ceną wykonania: 4 860,96 zł
brutto – uzyskując 85,43 pkt.
d) Oferta nr 4 złożona w dniu 14.03.2019 r. o godz. 07:36 przez Wykonawcę Diadal
Group Mateusz Pasierbek, ul. Winogronowa 17, 05-831 Rozalin, z ceną wykonania:
6 978,41 zł brutto – uzyskując 59,50 pkt.
e) Oferta nr 5 złożona w dniu 14.03.2019 r. o godz. 09:07 przez Wykonawcę Agencja
Reklamowa Biuro-Fach Arkadiusz Brzeziński, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk,
z ceną wykonania: 4 152,48 zł brutto – uzyskując 100,00 pkt.
Zamawiający poprawił w ofercie Wykonawcy omyłki rachunkowe, które nie miały
wpływu na cenę oferty brutto podaną przez Wykonawcę:

było:
Zadanie 2: Brelok z latarką (100 sztuk) w kwocie 1 023,26 zł brutto,
jest:
Zadanie 2: Brelok z latarką (100 sztuk) w kwocie 1 023,36 zł brutto.
f) Oferta nr 6 złożona w dniu 14.03.2019 r. o godz. 09:53 przez Wykonawcę Pretium s.c.
Daria Młocek, Paweł Młocek, ul. Żurawia 3/5, 91-455 Łódź, z ceną wykonania:
5 799,46 zł brutto – uzyskując 71,60 pkt.
Zamawiający poprawił w ofercie Wykonawcy omyłki rachunkowe:
było:
za łączną kwotę w wysokości: 5 799,45 zł brutto,
jest:
za łączną kwotę w wysokości: 5 799,46 zł brutto,
było:
Zadanie 1: Gra zręcznościowa STACKING (150 sztuk) w kwocie 1 463,08 zł brutto,
jest:
Zadanie 1: Gra zręcznościowa STACKING (150 sztuk) w kwocie 1 463,09 zł brutto,
było:
Zadanie 3: Kubek termiczny (150 sztuk) w kwocie 2 651,26 zł brutto,
jest:
Zadanie 3: Kubek termiczny (150 sztuk) w kwocie 2 651,27 zł brutto.
2. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5 Wykonawcy - Agencja Reklamowa Biuro-Fach
Arkadiusz Brzeziński, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, z ceną za wykonanie
przedmiotu zamówienia: 4 152,48 zł brutto, która odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o kryterium wyboru oferty - cenę.
3. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie podpisania
umowy.
Dziękujemy Państwu za złożenie oferty.
Kierownik Zespołu
Zamówień Publicznych

Paweł Rusak

