
    
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00032.2021   22.07.2021 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00423/21  

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 2021 

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

• Część nr 1 – Artykuły odblaskowe – PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET, ul. Grunwaldzka 2,82-300 Elbląg, w której 

zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 48.420,00 zł brutto. 

• Część nr 2 – Gadżety  reklamowe – MIROSŁAW KOMIN MK STUDIO AGENCJA REKLAMOWA,  os. Jana III Sobieskiego 

7/46, 60-688 Poznań, w której zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 65.730,00 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: 

Nazwa( firma) i adres Wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Łączna przyznana 

punktacja 
Cena brutto  

w zł  – 60 pkt. 

Termin dostawy od 

daty pisemnej 

akceptacji projektów 

graficznych  – 40 pkt. 

Część nr 1 Część nr 2 Część nr 1 Część nr 2 Część nr 1 Część nr 2 

PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET,  

ul. Grunwaldzka 2,82-300 Elbląg 
60,00 44,40 40,00 40,00 100,00 84,40 

LUBMAR Andrzej Lubera,  

ul. Jastruna 23, 33-100 Tarnów 
46,01 ---------- 0 ----------- 46,01 ----------- 

MIROSŁAW KOMIN  

MK STUDIO AGENCJA REKLAMOWA 

os. Jana III Sobieskiego 7/46, 60-688 Poznań 

52,63 60,00 40,00 40,00 92,63 100,00 

 

Zawarcie umowy z wybranymi Wykonawcami wyznaczone zostało na dzień 28.07.2021 r., zgodnie z art. 308 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


