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INFORMACJA

Warszawa, dnia 23 grudnia 2011 r.

O

WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną Pzp.
W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 19 grudnia
2011 r. do godz. 9:00, do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Oferta ta złożona została przez
Wykonawców MEDIA ON Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22 lok.
10 B. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego zamówienia za 681.808,62 PLN.
Po dokonaniu oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym Zamawiający podjął decyzję
o wyborze oferty nr 1, złożonej przez MEDIA ON Sp. z o. o. Sp. k., jako oferty
najkorzystniejszej.
UZASADNIENIE
Po przebadaniu oferty pod kątem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w Rozdziale V SIWZ pn. „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków” Komisja Przetargowa dnia 21 grudnia 2011 r.
wezwała Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, w terminie do dnia
27 grudnia 2011 r. do godz. 1000. Po upływie ww. terminu Komisja Przetargowa biorąc pod uwagę
uzupełnione dokumenty, uznała iż Wykonawca MEDIA ON Sp. z o. o. Sp. k. spełnia zarówno
wymogi formalne jak i merytoryczne określone w SIWZ.

Mając na względzie art. 91 ust. 1 Pzp (Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) i zgodnie
z kryterium oceny ofert, wskazanym w Rozdziale XIII SIWZ „Opis kryteriów, którymi Zamawiający
będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
ofert”, tj. „ceną” (100 % wagi), punktacja przyznana złożonej ofercie kształtuje się następująco:

nr
oferty

nazwa Wykonawcy

ilość punktów uzyskanych
w kryterium „Cena” – 100 %
wagi

kolejność
w rankingu

1

MEDIA ON Sp. z o. o. Sp. k.

100

1

Zgodnie z Rozdziałem XIII ust. 4 SIWZ, który stanowi, że za najkorzystniejszą Zamawiający uzna
ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający informuje, że najwyższą liczbę punktów
uzyskała oferta nr 1, złożona przez MEDIA ON Sp. z o. o. Sp. k.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp,
może zostać zawarta przed upływem 10 dni od dnia przesłania przedmiotowego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty gdyż w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
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