Białystok, 17.01.2022 r.
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 BIAŁYSTOK
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
BZP.272.59.2021

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Opracowanie założeń kampanii promocyjnej
województwa podlaskiego na rynkach zagranicznych”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) – dalej: „ustawa p.z.p”,
Zamawiający informuje, że w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „Opracowanie założeń kampanii promocyjnej
województwa

podlaskiego

na

rynkach

zagranicznych”,

zapadły

następujące

rozstrzygnięcia:
Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Fabryka Marketingu
Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków
Zamówienia oraz ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jest
to oferta, która otrzymała najwyższą ilość punktów w określonych przez Zamawiającego
kryteriach. Oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, zgodnie z art. 239 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Klasyfikacja

poszczególnych

ofert

w

niniejszym

się następująco:

1

postępowaniu

przedstawia

Lp

1

2

3

4

5

Wykonawca

Fabryka Marketingu
Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Aplan Media
Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 18
93-578 Łódź
Tarraya S.A.
ul. Głogowska 108/6
60-263 Poznań
NOVITZKY Piotr
Nowicki
ul. Rzemieślników 6
03-684 Warszawa
Euvic Effect Sp. z o.o.
ul. Czerska 12
00-732 Warszawa

Ilość punktów w
kryterium:
„Doświadczenie
osoby wyznaczonej
do realizacji
zamówienia”

Łączna
ilość
punktów

60,00

40,00

100,00

30,30

40,00

70,30

15,92

40,00

55,92

12,28

40,00

52,28

Ilość punktów
w kryterium
„Cena”

oferta nieklasyfikowana

W postępowaniu została odrzucona oferta nr 2 złożona przez:
Euvic Effect Sp. z o.o.
ul. Czerska 12
00-732 Warszawa
UZASADNIENIE
Zamawiający dnia 28.12.2021 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących
zaoferowanej ceny. Wykonawca zaoferował cenę: 153 750,00 zł. Zaoferowana cena jest niższa
o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania. Termin na złożenie wyjaśnień wyznaczono na dzień
05.01.2022 r. do godziny 12.00. Wykonawca do wyznaczonego terminu nie złożył stosownych
wyjaśnień. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 8 ustawy p.z.p.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny/kosztu, spoczywa na
wykonawcy. Na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy p.z.p. odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną/
kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie,
podstawę do odrzucenia stanowi art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy p.z.p.
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Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zawarcie umowy możliwe będzie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Marian Malinowski
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych
/podpisano elektronicznie/
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