
 

                    
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 

Wp.II. 042.4.10.2014 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

VIII. Zapytanie o cenę 

 „BYCZYŃSKIE PARADNICE 

w części: Opracowanie graficzne i wydruk folderów i koszulek.

 Dnia 11.09.2014 r.  Zamawiający dokonał czynności wy

komórki merytorycznej wpłynęła kolejna, ósma oferta, która do Urzędu Miejskiego wpłynęła z 

nie została uwzględniona w procesie badania i oceny ofert. Po uwz

w sposób następujący. 

 

Zbiorcze zestawienie wykonawców (nazwę firmy, siedzibę i adres), którzy złożyli ofertę wraz ze streszczeniem oceny
i porównaniem złożonych ofert zawierającym ich punktację przyznaną ofertom w kryterium ustalonym w SIWZ oceny ofert, 
została przedstawiona w poniższej tabeli. 

Nr oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy

1. Dźwignia Handlu sp. z o.o. 
Ul. Mieszczańska 13/27 
80-313 Kraków 

2. Studio Dobry Układ 

3. Studio Reklamy Valdex s.c.
Barbara Ziora, Waldemar Sosin
Ul. Kołłataja 8, 46-203 Kluczbork

4. PPC EUROPA Szymon Peć
Stryszawa 742a 
34-205 Stryszawa 
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unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

W ramach zadania pn. 
 

BYCZYŃSKIE PARADNICE JADĄ W TOURNEE W LGD-owskie OKOLICE”

Opracowanie graficzne i wydruk folderów i koszulek.
 

Zamawiający dokonał czynności wybory oferty najkorzystniejszej. 

komórki merytorycznej wpłynęła kolejna, ósma oferta, która do Urzędu Miejskiego wpłynęła z datą 05.09.2014 r. 

nie została uwzględniona w procesie badania i oceny ofert. Po uwzględnieniu  ósmej ofert, zestawienie ofert wyglądałoby 

Zbiorcze zestawienie wykonawców (nazwę firmy, siedzibę i adres), którzy złożyli ofertę wraz ze streszczeniem oceny
i porównaniem złożonych ofert zawierającym ich punktację przyznaną ofertom w kryterium ustalonym w SIWZ oceny ofert, 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy Streszczenie oceny i porównanie 
ofert – 100 % cena

 Cena: 11.038,04 zł.

75,67

Cena: 12.300,00 
67,90

Studio Reklamy Valdex s.c. 
Barbara Ziora, Waldemar Sosin 

203 Kluczbork 

Cena: 10.

79,10

PPC EUROPA Szymon Peć Cena: 10.987,00

76,02
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Byczyna, dnia 16.09.2014 r. 

 
unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

owskie OKOLICE” 

Opracowanie graficzne i wydruk folderów i koszulek. 

bory oferty najkorzystniejszej. W dniu 15.09.2014 r. do 

datą 05.09.2014 r. Oferta ta 

ględnieniu  ósmej ofert, zestawienie ofert wyglądałoby 

Zbiorcze zestawienie wykonawców (nazwę firmy, siedzibę i adres), którzy złożyli ofertę wraz ze streszczeniem oceny 
i porównaniem złożonych ofert zawierającym ich punktację przyznaną ofertom w kryterium ustalonym w SIWZ oceny ofert, 

Streszczenie oceny i porównanie 
100 % cena 

11.038,04 zł. 
 

75,67 pkt. 

Cena: 12.300,00 zł.  
67,90 pkt. 

.559,55 zł. 
 

79,10 pkt. 

10.987,00 
 

76,02 pkt. 

tel.  fax. 077/413 41 50 
na.pl 
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5. Zakład Poligraficzny Stanisław Sitek 
T. i P. Sitek Spółka Jawna 
Ul. Kościuszki 28, 64-700 Czarnków 

Cena: 10.817,85 zł. 
 

77,21 pkt. 

6. Spółdzielnia Socjalna 
Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie 
Ul. Rynek 2, 46-220 Byczyna 

Cena: 15.150,50 zł. 
 

55,13 pkt. 

7. Studio Triumf Wojciech Tochowicz 
Ul. Kukułek 9 
40-533 Katowice 

Cena: 13.960,50 zł. 
 

59,83 pkt. 

8. „EURO-PILOT” sp. z o.o. 
Ul. Konarskiego 3 
01-355 Warszawa 

Cena: 8.352,15 zł. 
 

100 pkt.  
 

 

W związku z zaistniałą sytuacją oraz faktem, że z przyczyn od Zamawiającego niezależnych, będzie on dysponował 

częścią materiałów potrzebnych do wykonania folderu dopiero 30.09.2014 r., Zamawiający postanawia postępowanie 

unieważnić.  

Postępowanie zostanie wszczęte ponownie ze wskazaniem dłuższego terminu wykonania zamówienia. Zaproszenie do 

składania ofert zostanie przesłane do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 
- wszyscy wykonawcy, 
- strona internetowa, 
- tablica ogłoszeń, 
-a/a 

 


