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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

W CZĘŚCI 1 POSTĘPOWANIA 

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” wybranego 

do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń 

jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i 

efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (nr postępowania: TOK – 271/12/2013) 

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w pierwszej części ww. postępowania – tj. 

świadczenie usług w zakresie projektu, druku i dostawy ulotek oraz plakatów. Ocena ofert była 

dokonana zgodnie z wymaganiami SIWZ, wg przyjętego kryterium oceny ofert jakim była cena. 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Drukarnia „SADY” 

Zenon Gil, os. Sady 2, 47-303 Krapkowice. 

 

UZASADNIENIE WYBORU I PUNKTACJA PRZYZNANA OFERCIE  

W CZĘŚCI 1 POSTĘPOWANIA 

Wykonawca: Drukarnia „SADY” spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu – uzyskała 100 punktów w 

kryterium „cena”. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚĆI 2  

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 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” wybranego 

do realizacji w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń 

jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i 

efektywności usług publicznych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (nr postępowania: TOK – 271/12/2013) 

zawiadamia o unieważnieniu drugiej części ww. postępowania – tj. świadczenie usług w zakresie 

przygotowania dwóch opracowań tekstowo – graficznych oraz ich emisji jako cykl dwóch artykułów 

różnej treści pod nazwą „Płacę i wymagam”. 
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UZASADNIENIE  

Zamawiający unieważnił ww. postępowanie w jego drugiej części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych – do przetargu w drugiej jego części nie złożono żadnej oferty. 

 

 


