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Dotyczy postępowania na: Wykonanie 714 poglądowych rysunków prezentujących pojedyncze gatunki

(roślin i zwierząt) oraz ślady zwierząt w ramach realizacji projektu Pols.02.04.00-00-0101/1ó ,,Realizacja

programu edukacyjnego dla społecznościlokalnej Magurskiego Parku Narodowego,,Przybliżyć naturę"

oGŁoszEN l E o WYBoME NAJ KoRZYSTN l EJSZEJ oFERTY

7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2075 r' poz. 2164 z poźn. zm') zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,'Wykonanie 114

poglądowych rysunków prezentujących pojedyncze gatunki (roślin i zwierząt) oraz ślady zwierząt

W ramach realizacji projektu Pols.02.04.00-00-0101/1ó ,,Realizacja programu edukacyjnego dla

społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego ,,Przybliżyć naturę'' wybrano ofertę następującego

Wykonawcy:

Firma Poligraficzno-Wydawnicza

,,COMPAL" s.c.

ul. Mickiewicza2B/2
43-300 Bielsko-Biała

Uzasadnienie wyboru:
Do realizacji zamówienia został wybrany Wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu,

spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna w swej treści ze S\WZoraz oferta uzyskała

naiwYższą ilość punktów (suma punktów uzyskanych W kryteriach ,,cena'' i ,,atrakcyjność
zaproponowanych grafik").

2. Zbiorcze zestawienie złozonych ofert:

1) Tomasz Kleszcz, os. Pod Skarpą 78/14,34-100 Wadowice;
2) Firma Poligraficzno-Wydawnicza,,coMPAL" s.c., ul. Mickiewicza 28/2,43-300 Bielsko-Biała;

3) To DEslGN Przemysław Fornal, PomyskWielki 6!,77-I2l PomyskWielki.
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3. Streszczenie oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przYznaną
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Łącznaliczba
punktów

Cena - 50 pkt Atrakcyjność
zaproponowanych

grafik - 50 pkt

7 Tomasz Kleszcz

os. Pod Skarpą 7B/I4

34-100 Wadowice

50 pkt 23'8ó pkt 73'8ó pkt

2 Firma Pol igraf iczno-Wydawnicza

,,COM PAL" s.c., ul. Mickiewicza 28 / 2

43-300 Bielsko-Biała

39,22 pkt 50 pkt 89,22pld

3 To DEslGN Przemysław Fornal
Pomysk Wielki ó1'
77-I27 Pomysk Wielki

9,8 pkt 45,23 pkt 55,03 pkt


