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ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000 €  

na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu lokalnym, ogłoszonym w dniu 
09.11.2017r. na: tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.bzp.uzp.gov.pl,  

pod numerem: 612423-N-2017. 
 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zawiadamiamy o:  

1. wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 
cena (60%) i termin realizacji pojedynczego zlecenia (40%) uznano ofertę nr 2 złożoną przez 
następującego Wykonawcę: 

 
 

Polska Press Sp. z o.o. 

Ul. Domaniewska 45 

02-672 Warszawa 

Oddział w Kielcach 

Al. IX Wieków Kielc 4 

25-516 Kielce 

z ceną –  3 520,00 zł  

oraz terminem realizacji pojedynczego zlecenia – 3dni robocze 

 
 

2. uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza 
w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) i termin realizacji pojedynczego zlecenia (40%) 

 

3. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz z punktacją 
przyznaną ofertom w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach oceny ofert – cena (60%) 
i termin realizacji pojedynczego zlecenia (40%) oraz łączną punktacją: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena oferty  
w zł 

Liczba 
punktów 

w kryterium 
– cena  

(max 60 pkt 
zgodnie z 
pkt XXIII.2. 

SIWZ) 

 
 

Termin 
realizacji 

pojedynczego 
zlecenia 

Liczba 
punktów  

w kryterium – 
termin 

realizacji 
pojedynczego 

zlecenia 
(max 40 pkt - 
zgodnie z pkt 
XXIII.2 SIWZ) 

Suma 
punktów za 

poszczególne 
kryteria przy 

zastosowaniu 
wzoru 

(zgodnie  
z pkt XXIII.2. 

SIWZ): 
P=PC+PT 

1.  
AGORA S.A. 
Ul. Czerska 8/10 
00-732 Warszawa 

2 706,00 zł 60,00 pkt. 

 
 

5 dni 10,00 pkt. 70,00 pkt. 

2.  

Polska Press Sp. z o.o. 
Ul. Domaniewska 45 
02-672 Warszawa 
Oddział w Kielcach 
Al. IX. Wieków Kielc 4 
25-516 Kielce 

3 520,00 zł 46,13 pkt. 

 
 

3 dni 
30,00 pkt. 76,13 pkt. 

 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Aneta Ćwiklińska 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 


