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Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
na usługi drukowania i dostawy książek dla Instytutu Kultury Miejskiej
Nr postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 02/ZC/IKM/2018
Przedmiot zamówienia: usługi drukowania i dostawy książek dla Instytutu Kultury Miejskiej
Tryb postępowania: zapytanie o cenę
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że ofertę najkorzystniejszą
w postępowaniu nr 02/ZC/IKM/2018 złożył Wykonawca Argraf Sp. z o.o.
WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały złożone 3 oferty.
Poniższa tabela zawiera pełne streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Oferta

Wykonawca

Cena netto oferty

Cena brutto oferty Liczba punktów

Oferta 1

Argraf Sp. z o.o.
Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

35 000,- zł

36 750,- zł

100,00 pkt

Oferta 2

Zakład Poligraficzny Moś i
Łuczak Sp.j.
ul. Piwna 1
61-065 Poznań

41 400,- zł

43 470,- zł

84,54 pkt

Oferta 3

Drukarnia Misiuro
Zbigniew Misiuro
Gdańska 29
80-518 Gdańsk

39 940,- zł

41 937,- zł

87,63 pkt

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Argraf Sp. z o.o. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi
36 750,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest nie podlegającą odrzuceniu ofertą najkorzystniejszą, wybraną na podstawie
kryteriów oceny ofert (cena - 100%). Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt
(suma punktów uzyskanych za oceniane kryteria). Pozostałe oferty uzyskały mniejszą liczbę punktów
niż wybrana oferta.
Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, tj. Argraf Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający informuje, że z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca oraz żadna z ofert
nie została odrzucona.
Dla zamówienia nr 02/ZC/IKM/2018 nie został ustanowiony dynamiczny systemu zakupów.
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