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Dotyczy postępowanla na: ,,Wydanie kalendarza na 2018 rok oraz wykonanie tablicy informacyjnej wraz

z dostawq do siedziby Zamawiajqcego,, W ramach działania 2,4 priorytetu ll Programu operacyjnego

lnfrastruktura iśrodowisko 2014 - 2020 w oparciu o dotację pro1ektu Pots.02.04.O0-0O-01óB/1ó
,, ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego ",

oGŁosZEN|E o WYBoRZE NAJKoRZYSTNIUSZU oFERTY

7, DziatĄqc na podstawie art' 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. Prawo zamówień
pub|icznych (Dz. U. z 2075 r. poz. 2164 z późn, zmJ zawiadamiam, że w postępowaniu o udzie|enie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wydanie kalendarza na
2018 rok oraz wykonanie tablicy informacyjnej wraz z dostawa do siedziby Zamawiajqcego,,W ramach
dziatania 2.4 priorytetu || Programu operacyjnego Infrastruktura iśrodowisko 2014 _ 2o2a w oparciu
odotację projektu Po|s.02.04.00-00-01óB/t6 ,,ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku
Narodowego'' wybran o ofertę niżej wym ien io nego Wykonawcy:

Firma Poligraficzno * Wydawnicza 'COMPAL" s.c.
Lestaw Prośniak, Patrycja Kosowska
ul. Mickiewicza 2S/2,43-300 Bielsko Biata
na wykonanie kalendarza na 2018 rok.

Na wykonanie tab|icy informacyjnej nie wptynęta do Zamawiajqcego żadna oferta

Uzasadnienie wyboru:
Do rea|izacji zamówienia na wydanie ka|endarza na 2018 rok zostat wybrany Wykonawca, który złożył
ofertę niepod|egajqcq odrzuceniu ispełnił warunki udziału w postępowaniu. Przedstawiona przez niego
oferta byta zgodna w swej treści z s|WZ i uzyskała najwyższq i|ość punktów (suma punktów uzyskanych
w kryteriach ,,cena brutto" oraz ,,ocena techniczna").

2' Streszczenie oceny ofert ztożonych w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacjq przYznanq
w każdym kryterium oceny ofert i łĄcznq punktacjq:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Łqczna
liczba

punktów
Cena brutto

- 40 pkt
Ocena techniczna

- ó0 pkt

7 Firma Poligraficzno-Wydawnicza,,COMPAL" s.c.

Lestaw Prośniak, P.atrycja Kosowska

u|. Mickiewicza 28 / 2, 43-300 BieIsko-Biała

40 pkt ó0 pkt 100 pkt
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