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Dotyczy postępowania na: : ,,Zapro1ektowanie, wykonanie i druk plakatów, zaproszeń na warsztaty,

dyplomów, certyfikatów, naklejek, kartoników do przyklejania naklejek Wraz z dostawą do siedziby

Zamawiającego"

oGŁosZEN l E o WYBoME NAJ KoRZYSTN l EJSZEJ oFERTY

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

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zmj zawiadamiam, że W postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Zaprojektowanie,

wykonanie i druk plakatów, zaproszeń na warsztaty, dyplomów, certyfikatów, naklejek, kartoników do

przyklejania naklejek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego'' wybrano ofertę następującego

Wykonawcy:

ABA PAPIER lNT. Sp. z o.o.

ul. Heyki2T
70-637 Szczecin

Uzasadnienie wyboru:
Do realizacji zamówienia został wybrany Wykonawca, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu,
spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta jestzgodna w swej treści ze S|WZoraz oferta uzyskała
najwyższą ilość punktów (suma punktów uzyskanych w kryteriach ,,cena" i ,,jakość druku'').

2. Zbiorcze zestawienie złozonych ofert:
1) ABA PAPIER lNT. Sp. z o.o., ul. Heyki 27,70-63I Szczecin;
2) MULTIGRAF DRUKARNIA Sp. z o.o., ul. Bielicka 76 C, 85-735 Bydgoszcz;

3) ABAKUS Tomasz Brząkała, ul' Perłowa 7 , 55-200 oława'
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3. Streszczenie oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przYznaną

w kazdym kryterium oceny ofert i łącznąpunktacją:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Łącznaliczba
punktów

Cena - ó0 pkt Jakość druku -
40 pkt

7 ABA PAPIER lNT. Sp. z o.o.

ul. Heyki 27,70-63I Szczecin

ó0 pkt 40 pkt 100 pkt

2 MULTIGRAF DRUKARNIA Sp. z o.o.

ul. Bielicka 76 C, B5-I35 Bydgoszcz

30,77 pkt 40 pkt 70,77 pkt

3 ABAKUS Tomasz Brząkała
ul. Perłowa 7,55-200 oława

37,40 pkt 35'5ó pkt 72,96 pkt
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