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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Tarnowski Organizator Komunalny działając jako zamawiający w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  świadczenie usług w ramach 

akcji informacyjno – edukacyjnej pod nazwą „Płacę i wymagam” w związku z realizacją projektu 

pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (nr postępowania: 

TOK – 271/16/2014) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej z dwóch części ww. 

postępowania. Ocena ofert była dokonana zgodnie z wymaganiami SIWZ, wg przyjętego kryterium 

oceny ofert, jakim była cena.  

Oferty złożone w postępowaniu na poszczególne części zamówienia oraz punktacja przyznana 

ofertom: 

NR OFERTY WYKONAWCA 
CZĘŚĆ 1 – punktacja w 

kryterium „cena” 

CZĘŚĆ 2 – punktacja 

w kryterium „cena” 

oferta nr 1 
EURODORADCY, Monika Czajka, ul. Na 
Uboczu 24/43, 02-791 Warszawa 

50,40 Nie złożono oferty 

oferta nr 2 
SMOLMEDIA Janusz Smoliński, ul. Urszulańska 

3, 33-100 Tarnów 
75,46 67,42 

oferta nr 3 
UPSTREAM Sp. z o.o., ul. Chopina 2/7, 43-170 

Łaziska Górne 
98,45 Nie złożono oferty 

oferta nr 4 
SMILEDRUK Sławomir Woźniak, Brzoskwinia 

175, 32-084 Morawica 
Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona 

  

oferta nr 5 
ESCALA Milena Machocka, ul. Massalskiego 

11/39, 25-636 Kielce 
100,00 Nie złożono oferty 

oferta nr 6 
Akademia Sztuk Piękności Krystyny Łęczyńskiej, 
Rynek Dębnicki 4/3, 30-319 Kraków 

87,14 100,00 

oferta nr 7 
Grupa W&W Sp. z o.o., ul. Rejtana 16c/014, 35-

084 Rzeszów 
57,73 19,72 

 

W części 1 zamówienia – tj. świadczenie usług w zakresie opracowania merytorycznego, projektu, 

druku i dostawy ulotek oraz plakatów, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 5 złożona 

przez Wykonawcę: ESCALA Milena Machocka, ul. Massalskiego 11/39, 25-636 Kielce. 

 

 

UZASADNIENIE WYBORU 

Wykonawca: ESCALA Milena Machocka spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, jego oferta przedstawiła najniższą cenę wykonania przedmiotu 

zamówienia w części 1, a tym samym uzyskała największą ilość punktów. 
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W części 2 zamówienia – tj. świadczenia usług w zakresie przygotowania trzech opracowań 

tekstowo-graficznych oraz ich emisji jako cyklu trzech artykułów różnej treści pod nazwą „Płacę i 

wymagam”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę: 

Akademia Sztuk Piękności Krystyny Łęczyńskiej, Rynek Dębnicki 4/3, 30-319 Kraków. 

 

UZASADNIENIE WYBORU 

Wykonawca: Akademia Sztuk Piękności Krystyny Łęczyńskiej wszystkie warunki określone w 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jego oferta przedstawiła najniższą cenę wykonania 

przedmiotu zamówienia w części 2, a tym samym uzyskała największą ilość punktów.  
 

 


