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Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

 

 Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Zamawiający: 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia 

o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Usługa polegająca na: 

-   przygotowaniu i dostarczeniu materiałów konferencyjnych: opracowanie i przygotowanie 

projektu, sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk folderu,  

- dostarczeniu gadżetów konferencyjnych: klipu na notatki, torby na laptopa, wizytownika”. 

Nr  zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/64/2012. 

 

 

A. Do dnia 21.08.2012r. do godziny 12:00 do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty: 

 
Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto 

1 

 

Studio MAK Sp. z o. o. 

Ul. Kościuszki 29 lok. 8, 

50-011 Wrocław 

Fax: (71) 342 20 87 

 

22.447,50 zł 

 

B. Zamawiający przyznał następującą punktację w ramach kryteriów oceny ofert: 

 
Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja 

(cena)  

Punktacja 

(jakość) 

1 

Studio MAK Sp. z o. o. 

Ul. Kościuszki 29 lok. 8, 

50-011 Wrocław 

Fax: (71) 342 20 87 

76 

 

24 
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C. Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy: 

 
Studio MAK Sp. z o. o. 

Ul. Kościuszki 29 lok. 8, 

50-011 Wrocław 

 

 

W postępowaniu przetargowym uczestniczył 1 Wykonawca. Wybrana oferta została sporządzona 

prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Oferta w myśl przyjętych kryterium oceny ofert otrzymała 100 

pkt.  

D. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w postępowaniu.  

E. Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy z postępowania.  

F. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. „a” Ustawy Prawo 

 Zamówień  Publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać 

 zawarta z pominięciem  terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 tej 

 Ustawy. O planowanym terminie  zawarcia umowy wybrany wykonawca zostanie 

 poinformowany odrębnym pismem. 

G. Zamawiający jednocześnie informuje, iż wobec czynności podjętych przez 

 Zamawiającego w toku postępowania można wnieść środki ochrony prawnej 

 przewidziane  w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

 Publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

        Zatwierdzam: 

 

 

        ……………………………….. 


