Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dąbrowa Górnicza, dnia 27.06.2011r.

Informacja o wyborze Dostawcy
Dotyczy postępowania: Zakup artykułów informacyjnych i promocyjnych.
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 zapytania ofertowego (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 i w następującym zakresie:

Nazwa i numer
zadania
Zadanie 1
Zakup ROLLBANER
(druk)
Zadanie 2
Zakup notesów z logo
PO KL
Zadanie 3
Zakup długopisów z
logo PO KL

Nazwa przedsiębiorcy

Całkowity koszt brutto zadania

3R Agencja Reklamowo –
Marketingowa Sylwiusz Gruś

1 131,60 zł

RESPO Sp. C.

3 136,50 zł

3R Agencja Reklamowo –
Marketingowa Sylwiusz Gruś

1 943,40 zł

Zadanie 4
Zakup toreb
papierowych z Logo
PO KL
Zadanie 6
Druk zaświadczeń
uczestnictwa w
projekcie
Zadanie 7
Zakup - ulotki
informacyjne

Agencja Reklamowa PRIMERO

3 960,60 zł

3R Agencja Reklamowo –
Marketingowa Sylwiusz Gruś

478,28 zł

Agencja Reklamowa PRIMERO

615,00 zł

RAZEM

11 265,38

Powyższa tabela obrazuje wybór tych elementów z całości zamówienia przedstawionego w
zapytaniu ofertowym, poprzez wskazanie nazwy zadania przewidzianego w projekcie, w
ramach którego finansowane będzie zamówienie, za które poszczególni Wykonawcy
zaproponowali najniższe ceny przy zachowaniu równoważności przedstawionych
elementów pod względem parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.
Łączna wycena elementów opiewa na kwotę 11 265,38 zł. (jedenaście tysięcy dwieście
sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy).
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 zamówienia, na które zaproponowali najniższą cenę
spośród wszystkich oferentów.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące
oferty:
1. Oferta nr 1 – RESPO Sp. C. (ul. Kołłątaja 22, 64-00 Kościan);
Oferta wpłynęła 16.06.2011r. o godz. 10:00. Cena brutto złożonej oferty
częściowej wynosi: 13 152,69 PLN.
2. Oferta nr 2 – Agencja Poligraficzno-Reklamowa GRAPHICS (ul. Triasowa 12/14,
25-640 Kielce)
Oferta wpłynęła 16.06.2011 r. o godz. 13:20. Cena brutto złożonej oferty
częściowej wynosi: 5 418,40 PLN.

3. Oferta nr 3 – REWERSTART Agencja reklamowo-projektowa Agnieszka
Piskorska (ul. Teodorówka 54b, 38-450 Dukla)
Oferta wpłynęła 20.06.2011 r. o godz. 11:00. Cena brutto złożonej oferty
częściowej wynosi: 5 096,25 PLN
4. Oferta nr 4 - 3R Agencja Reklamowo – Marketingowa Sylwiusz Gruś (ul. Wilcza
8, 56-120 Brzeg Dolny)
Oferta wpłynęła 20.06.2011 r. o godz. 11:20. Cena brutto złożonej oferty
częściowej wynosi: 13 184,18 PLN.
5. Oferta nr 5 - Agencja Reklamowa PRIMERO (ul. Raciborska 48/1, 40-074
Katowice)
Oferta wpłynęła 21.06.2011 r. o godz. 8:15. Cena brutto złożonej oferty
częściowej wynosi: 12 820,65 PLN.
Oferta złożona przez Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO Sp. z o.o. (ul. Powstańców
Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra) została wycofana z postępowania z uwagi na
fakt, iż była przeznaczona do postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą Zakup
Drukarki, Laptopów, Kamery wideo. Błąd w informacji na kopercie zawierającej ofertę nie
leżał po stronie Wykonawcy. Oferta ta wzięta została pod uwagę w postępowaniu na zakup
Drukarki, Laptopów, Kamery wideo.
W związku z powyższym nie 6 a 5 ofert zostało faktycznie poddanych ocenie formalnej oraz
merytorycznej w przedmiotowym postępowaniu.
Oferty zostały otwarte w kolejności zgodnej z kolejnością wpływu ofert
do siedziby Zamawiającego. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne.

Zamawiający informuje jednocześnie, 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.

