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Dąbrowa Górnicza, dnia 26.05.2011r.

Informacja o wyborze Dostawcy
Dotyczy postępowania: Zakup kampanii informacyjno - promocyjnej
Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu o nazwie: „Nowoczesne kształceniepewna przyszłość” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W związku z prowadzonym postępowaniem w temacie jak wyżej, Zamawiający
- Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu za najkorzystniejsze w świetle kryteriów oceny ofert określonych
w punkcie 13 (opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert) Zapytania
ofertowego (zaproszenia do składania ofert) zostały uznane oferty częściowe złożone przez
następujących dostawców:
1. AGORA
S.A.
(ul.
Czerska
8/10,
00-732
Warszawa);
o/Katowice
(Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, 40-061 Katowice) – Oferta nr 8.
Dokonano wyboru elementów kampanii informacyjno-promocyjnej, uznanych
za najkorzystniejsze cenowo. Dostawca został wybrany do realizacji Zadania nr 1
(osiem ogłoszeń prasowych) i Zadania nr 2 (dodatek informacyjny do gazety
o charakterze informacyjno-promocyjnym). Łączna wycena elementów opiewa
na kwotę 18 302,40 PLN brutto.
2. PLAKAT XL Sp. z o.o. Sp. K. (ul. Sienkiewicza 23/5, 40-007 Katowice) – Oferta nr 5.
Dokonano wyboru elementów kampanii informacyjno-promocyjnej, uznanych
za najkorzystniejsze cenowo. Dostawca został wybrany do realizacji Zadania nr 3
(wydruk
reklamy wielkoformatowej) i Zadania nr 4 (ekspozycja reklamy
wielkoformatowej). Łączna wycena elementów opiewa na kwotę 22 594,61 PLN brutto.
3. Agencja Reklamowa Cieślik-Studio L Sp. j. (ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków)
– Oferta nr 3.

Dokonano wyboru elementów kampanii informacyjno-promocyjnej, uznanych
za najkorzystniejsze cenowo. Dostawca został wybrany do realizacji Zadania nr 5
(reklama internetowa projektu). Łączna wycena elementów opiewa na kwotę 4 797,00
PLN brutto.
4. Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. K. (Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa)
– Oferta nr 4.
Dokonano wyboru elementów kampanii informacyjno-promocyjnej, uznanych
za najkorzystniejsze cenowo. Dostawca został wybrany do realizacji Zadania nr 6
(nagranie i emisja spotu radiowego). Łączna wycena elementów opiewa na kwotę
8 610,00 PLN brutto.
Uzasadnienie wyboru Dostawców:
Dostawcy, którzy złożyli wyżej wymienione oferty spełnili wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a co za tym idzie – nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty spełniają
wymogi określone przez Zamawiającego. Poszczególni Dostawcy zrealizują zamówienia,
zawierające wykaz elementów kampanii informacyjno - promocyjnej, na które
zaproponowali najniższą cenę spośród wszystkich oferentów.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone oferty:
1. Oferta nr 1 – POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie
Filia Śląsk (ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec);
Cena brutto złożonej oferty częściowej wynosi: 32 078,40 PLN.
2. Oferta nr 2 – MCB Polska Sp. z o.o. (ul. Żeromskiego 73, 90-625 Łódź);
Cena brutto złożonej oferty częściowej wynosi: 9 741,60 PLN.
3. Oferta nr 6 – Lech Leszczyński „GRAFFITI” (ul. Komorowicka 72, 43-300
Bielsko-Biała);
Cena brutto złożonej oferty częściowej wynosi: 24 015,75 PLN.
4. Oferta nr 7 – Time S.A. (ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa), Filia w Sosnowcu
(ul. Modrzejowska 20);
Cena brutto złożonej oferty częściowej wynosi: 9 840,00 PLN
5. Oferta nr 9 – EUROZET Sp. z o.o. (ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa) Oddział
w Katowicach (ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice);
6. Oferta nr 10 – EUROZET Sp. z o.o. (ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa) Oddział
w Katowicach (ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice);

Oferty nr 1–8 zostały otwarte w kolejności zgodnej z kolejnością wpływu ofert
do Zamawiającego).
Oferty nr 9 i 10 pochodzące od tego samego Dostawcy EUROZET Sp. z o.o. nie zostały
otwarte ze względu na niezgodność z punktem 9.4 Zapytania ofertowego, w którym
zastrzega się, iż Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Z tego względu obie w/w oferty
zostały odrzucone.
Ocena pozostałych ofert:

1. Oferta nr 1 – POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie Filia
Śląsk (ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec);
Oferta została podpisana przez Panią Dyrektor Magdalenę Kopkę, która nie jest osobą
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy, tj.:
a) nie jest osobą uprawnioną zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru
lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej,
b) nie jest osobą posiadającą ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię
poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu
sporządzony przez notariusza dołączono do oferty;
Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy nie został podpisany/parafowany przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy.
Brak pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę.
2. Oferta nr 2 – MCB Polska Sp. z o.o. (ul. Żeromskiego 73, 90-625 Łódź);
Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy nie został podpisany/parafowany przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy.
3. Oferta nr 6 – Lech Leszczyński „GRAFFITI” (ul. Komorowicka 72, 43-300 BielskoBiała) w ocenie Komisji w Zadaniu nr 3 (wydruk reklamy wielkoformatowej) i Zadaniu
nr 4 (ekspozycja reklamy wielkoformatowej) spełnia wszystkie kryteria określone
przez Zamawiającego i nie podlega odrzuceniu.
4. Oferta nr 7 – Time S.A. (ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa), Filia w Sosnowcu
(ul. Modrzejowska 20);
Oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli
w imieniu Dostawcy, tj.:
a) osobę uprawnioną zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem
do ewidencji działalności gospodarczej,
b) osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną
notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony
przez notariusza dołączono do oferty;

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy nie został podpisany/parafowany przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy.
Brak pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę.
Zgodnie z pkt. 13 Zapytania ofertowego „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty” jedynym kryterium jest cena brutto poszczególnych
elementów zawartych w Zapytaniu ofertowym. Do realizacji zamówienia zostanie
wybrany Dostawca, który nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie
zostanie odrzucona i zaoferuje najniższą cenę za dany element zamówienia (w przypadku
zadań 1–4 najniższa cena jest wyznaczona przez relację ceny za moduł do powierzchni
tego modułu, tj. najniższa cena za 1 cm2 w przypadku ogłoszeń prasowych i 1 m2
w przypadku reklamy wielkoformatowej).
W przypadku Zadania nr 3 (wydruk reklamy wielkoformatowej) firmy: PLAKAT XL
Sp. z o.o. Sp. K. (oferta nr 5) i Lech Leszczyński „GRAFFITI” (oferta nr 6) zaoferowały
tę samą cenę za wydruk 1 m2 reklamy wielkoformatowej. Jednakże firma PLAKAT XL
Sp. z o.o. Sp. K. zaoferowała wydruk i ekspozycję reklamy wielkoformatowej
o powierzchni znacznie większej, aniżeli firma Lech Leszczyński „GRAFFITI”. Ponieważ
wybór oferty w Zadaniu 3 (wydruk reklamy wielkoformatowej) ze względu na specyfikę
zadań, powinien być kompatybilny z ofertą wybraną w Zadaniu 4 (ekspozycja reklamy
wielkoformatowej) gdzie najniższą cenę za m2 ekspozycji zaoferowała firma PLAKAT XL
Sp. z o.o. Sp. K. (ul. Sienkiewicza 23/5, 40-007 Katowice) - Oferta nr 5, to Komisja
zdecydowała, mimo jednakowych cen, do realizacji Zadania nr 3 (wydruk reklamy
wielkoformatowej) wybrać Dostawcę PLAKAT XL Sp. z o.o. Sp. K., gdyż oferuje on
jednocześnie ekspozycję reklamy wielkoformatowej o powierzchni 228,48 m2 w cenie
60,40 zł netto/m2, natomiast Dostawca Lech Leszczyński „GRAFFITI” oferuje ekspozycję
reklamy wielkoformatowej o zdecydowanie mniejszej powierzchni 106,25 m2 w cenie
wyższej za m2, tj. 163,76 zł netto/m2.
Zamawiający pragnie przypomnieć, że niniejsze postępowanie nie jest prowadzone
w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz podziękować wszystkim
Dostawcom za uczestnictwo w przedmiotowym postępowaniu i złożenie ofert.

