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Dotyczy postępowania na: ,,Wykonanie 12 rysunków - wieloelementowych malowanek dla dzieci

w ramach rea/izacji projektu Pols.02.04.00-00-0L01/1ó ,,Realizacja programu edukacyjnego dla

sp o łe czn ości / o ka / n ej Magu rs kiego Pa rku Na ro do wego,, Prz yb / izyć na tu rę "

oGŁosZE N l E o WYBoME NAJ Ko RZYSTN l EJSZEJ o FE RTY

1'. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stYcznia 2oo4 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 12

rysunków - wieloelementowych malowanek dla dzieci w ramach realizacji projektu Pols.02.04.00-00-

otot/t6,,Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego

,,P rzybliży Ć natu rę'' wyb ra n o of ertę n astę p ujące go Wyko n awcy:

Firma Pol igraf iczno-Wydawnicza

,,COMPAL" s.c.

ul. Mickiewicza2S/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|WZ oraz oferta uzyskała

najwyższą ilość punktów (suma punktów uzyskanych W kryteriach ,,cena''

i,,atrakcyj ność zaproponowanej graf iki'').

2' Streszczenie oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przYznaną

w kazdym kryterium oceny ofert i łącznąpunktacją:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium Łącznaliczba

punktów
Cena -

50 pkt
Atrakcyjność

zaproponowanej
grafiki - 50 pkt

Fundusze
Europejskie
lntrasLrukLura i Środowisko

Narodowy Fundusz
ochrony środowiska
i Gospodarki Wodnej

Unia Europejska
Fundusz Spójności



1. Firma Poligraficzno-Wydawnicza

,,COMPAL" s.c.

ul. Mickiewicza2B/2

43-300 Bielsko-Biała

50 pkt 50 pkt 100 pkt

2 Nfinity.pl 5p. z o.o.

ul. Wandy 7/4,53-320 Wrocław

21,,27 pkt 37,76 pkt 58,97 pkt


