
Lublin, dnia 20 marca 2O15 r.

Znak: LU B-AD, 2721, 1 8.2O1 5,6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofeĘ
(doĘczy części trzeciej zamówienia)

IJrząd Statystyczny w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin działając na podstawie

przepisów art.44 ust.3 ustawy zdniaŻl sierpniaŻDD9 r. o finansach publicznych orazart. a pkt 8)

ustawy z dniaZ9 sĘcmia2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U, z2013 r, poz.907 zpóźn.

zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej ofeĘ części trzeciej zamówienia - dostalła długopisów

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zap7Ąania ofertowego pn. ,, Dostawa

upominków rzeczowych dla Urzędu Statystyczne4o w Lublinie przeznaczonych dla rodzin

uczestniczqcych w badaniu budZetów gospodarstw domowych oraz w badaniu EU-SILC

,,Europejskim badaniuwarunków Ęcia", hóre będq reąlizowane przez Urzqdw 20]5 r.".

Zamawiający oceniał oferty według następującego wzoru:

p-( "u"li? x50)+ 1ocenaofertY x50)'cenąoJerty ocenamax.

gdzie: cena min. - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich

ocenianych; cena oferty - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie

ocenianej, ocena oferĘ - punkty oferĘ ocenianej przyznane przez komisję; ocena max, - najvlyższa

ilość punktów przyznanych przez komisję spośród wszystkich ocenianych.

Jako najkorzystniejsza zostńa wybrana oferta Wykonawcy (oferta nr 2) Agencja Promocji

i Reklamy Biuro Fach §L Sławomir Lipiński,80_231 Gdańsk, ul. Fiszera 14.

Uzasadnienie: oferta ta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania Zamawiającego określone

w zaproszeniu do składania ofert z dnia 12 marca ż0I5 r, oraz zgodnie zprzyjęĘm kryterium oceny

ofert otrzymńa najvlyższą ilośó punktów spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu, tj.

100 pkt.

Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, który ńożyli ofeĄ dla części trzeciej zamówienia, ceny

1



p. )feńa Mykonawca )ena brutto
)fertv

)ena
pk0

)cena
ipkt)

iuma
lunktów

1 1
\gencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz
3ruś, 56-120 Brzeg, ul. Wilcza 8/1

3 690,00 35,00 39,58 74,58

l 2
\gencja Promocji i Reklamy Biuro Fach SL
jławomir Lipiński, 80-231Gdańsk, ul, Fiszera ,l4 2 583,00 50,00 50,00 100,0c

3 1espo Sp,c., 64-000 Kościan, ul. Kołłątaja22 3 013,50 42,86 40,63 83,48

A 5
)HP KERIM Mirosław Kaczkowski, 59-220
-egnica, ul. Zwirki iWigury 28i2 2736,75 47,19 38,54 85,73

E 11
)ro-Factum Pasierbek Krzysztof, 05-831 Rozalin,
ll. Winogronowa 17 2 829,00 45,65 37,50 83,1 5

€ 12
)alimex Sp. z o.o., 20-092 Lublin, ul.
)bywatelska 4 3 444,00 37,50 44,79 82,29

13 )HU Posters, 20-1 48 Lublin, Związkowa 1 0 3 228,75 40,00 48,96 88,96

€ 14
\ge ncja P romocyj no-Reklamowa, 20-1 48 Lu bli n,
l. Związkowa 10 3228,75 40,00 39,58 79,58

c 17
/lP Agencja Reklamy Sp. z o.o., 20-010 Lublin,
ll. Dolna Panny Marii5 3 382,50 38,1 8 50,00 88"1 8

brutto ofeń oraz punktacje prryznane ofertom.

Z wykonawcą, którego oferta zostńa oceniona jako najkorzystniejsza zostanie zavlarta umowa dot,

r ealizacji zamów ien ia.
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