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Warszawa, dn. 14.07.2015 r.
Oznaczenie sprawy: 6/15/NZO
ZATWIERDZAM
Leszek Cieśla
Kierownik
Działu Komunikacji i Promocji

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i publikację
300 komunikatów w Internetowym Serwisie Informacyjnym (6/15/NZO)

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zamianami), zwanej dalej uPzp,
niniejszym, przekazuję informację o wyniku postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji
z ogłoszeniem do dnia 16 czerwca 2015 r. godz. 12:00 (tj. do terminu składania ofert określonego w
zaproszeniu do składania ofert), złożono 2 oferty.
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 16 czerwca 2015 r., godz. 13:00. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww.
zamówienia, tj.: brutto 615 000,00 zł. Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniu 2 lipca 2015 r. dokonano ostatecznej oceny
spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz dokonano oceny ofert zgodnie
z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – cena oferty waga 30%,
jakość waga 70%.

Numer Firma (nazwa) lub nazwisko
oferty oraz adres wykonawcy

Punkty za
kryterium cena
brutto - waga
30%

Punkty za
kryterium jakość
- waga 70%

Łączna liczba
zdobytych
punktów

Glob360 sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8 budynek 6
01-793 Warszawa
1

2

Cena oferty brutto:
509 100,00 zł brutto (waga
30%)
Media Impact Polska sp. z
o.o.
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

30

63

93

27,59

50,67

78,26

Cena oferty brutto:
553 500,00 zł brutto (waga
30%)

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Glob360 sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8 budynek 6
01-793 Warszawa
Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z kryteriami oceny ofert (cena
oferty - waga 30%, jakość - waga 70%) i określonym w SIWZ wzorem arytmetycznym ww. oferta

otrzymała 93 punkty. Cena wybranej oferty wynosi: 509 100,00 zł brutto i mieści się w kwocie, jaką
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 uPzp
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 uPzp Zamawiający zawiadamia, że umowa
w przedmiotowym postępowaniu może być zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. b uPzp,
po przekazaniu niniejszego zawiadomienia.

