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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  
ZP.272.00028.2022   23.06.2022 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00308/22  

 

Sprawa:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na dostawę artykułów 
odblaskowych i gadżetów reklamowych  wykorzystywanych w działaniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa 
publicznego, z podziałem na 2 części. 

 

  
 Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

 z 2021r. poz. 1129 ze zm.) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez: 

 Część nr 1 – Artykuły odblaskowe –   MIROSŁAW KOMIN MK STUDIO AGENCJA REKLAMOWA, os. Jana III 

Sobieskiego 7/46, 60-688 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 105.737,00 zł brutto.  

 Część nr 2 – Gadżety  reklamowe - STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ, UL. Myślenicka 186, 30-698 Kraków,  

w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 41.655,00 zł brutto.  

Przedmiotowe oferty są najkorzystniejszymi złożonymi do poszczególnych części postępowania i otrzymały najwyższą ilość 
punktów w oparciu o przyjęte w SWZ kryteria. Przedłożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawcy spełniają określone przez 
Zamawiającego wymogi. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

 Liczba punktów w kryterium 

Łączna przyznana 
punktacja 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy Cena brutto oferty w zł – 60% 

Termin dostawy od daty 
pisemnej akceptacji projektów 

graficznych  – 40% 

 Część 

nr 1 

Część 

nr 2 

Część 

nr 1 

Część 

nr 2 

Część 

nr 1 

Część 

nr 2 

XD GIFTS Sp. z o.o.,  
ul. Bratnia 1 ,  

60-185 Skórzewo 
----------------- ------------------ ----------------- -------------- --------- ------------ 

MIROSŁAW KOMIN MK 
STUDIO AGENCJA 

REKLAMOWA, os. Jana III 
Sobieskiego 7/46, 

60-688 Poznań 

60,00 50,14 40,00 40,00 100,00 90,14 

STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI 
GRZEGORZ, UL. Myślenicka 

186, 30-698 Kraków 
-------------------- 60,00 ------------- 40,00 ---------- 100,00 
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