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Radom, 10.01.2018r. 
BZP.271.1.964.2017.AK 

ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych, na usługę polegającą na wykonaniu składu graficznego wg 

przekazanego projektu, przygotowaniu do druku, druku i dystrybucji 11-tu edycji Radomskiego Informatora 

Kulturalnego,  

ogłoszonym w dniu 14.12.2017r. na: tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie 

internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie http://www.uzp.gov.pl, 

pod numerem: 630184-N-2017. 
 
 

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

1. wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 
cena (60%) i termin wykonania zamówienia - każdego wydania (40%) uznano ofertę nr 1 złożoną przez 
następującego wykonawcę: 
 

 

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Pułaskiego 6/10 
26-600 Radom 
z ceną: 116 480,00 zł  
terminem wykonania zamówienia - każdego wydania - 3 dni przed końcem danego miesiąca 
poprzedzającego miesiąc ukazania się danego wydania 
 

 

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 wykonania zamówienia - każdego 
wydania (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 wykonania zamówienia - każdego wydania (40%) oraz łączną punktację: 
 
 

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 wykonania 
zamówienia - 

każdego wydania 

Liczba punktów  
w kryterium – termin 

wykonania zamówienia 
- każdego wydania  

(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.  

Instytut Technologii 
Eksploatacji – 
Państwowy Instytut 
Badawczy 
ul. Pułaskiego 6/10 
26-600 Radom 

116 480,00 zł  60,00 pkt 

3 dni przed końcem 
danego miesiąca 
poprzedzającego 
miesiąc ukazania 

się danego wydania 

40,00 pkt 100,00 pkt 

 
              Z up. PREZYDENTA MIASTA 
 

Aneta Ćwiklińska 
 Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

http://www.uzp.gov.pl/

