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OR-IV.272.2.16.2015                                                                                 Rzeszów, dnia 27-05-2015 
 

Do zamieszczenia na stronie internetowej 
zamawiającego 
 

Do zamieszczenia w miejscu publicznie 
dostępnym w siedzibie zamawiającego 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) informuję, że postępowanie o udzielenia 
zamówienia publicznego pn. „Opracowanie merytoryczne, graficzne, tłumaczenie, 
przygotowanie do druku i druk 2 broszur informacyjnych „pro-biz” i „pro-eksport” oraz 
dostawa ologowanych pamięci przenośnych USB” zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego 
zawiadamiam, co następuje:  
 
1. Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru: 
 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest: Oficyna Wydawnicza ZIMOWIT 
Sp. z o.o., 35-604 Rzeszów, ul. Zimowit 6/5. 
 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spośród ofert podlegających ocenie uzyskała największą ilość 
punktów w łącznej ich ocenie. 
 
2. Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

 

Nr 
ofe-
rty: 

Nazwa (firma),  
albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania  
i adres wykonawcy, który złożył ofertę: 

Liczba przyznanych ofercie 
punktów  

w kryterium oceny ofert: 
Łączna 

punkta-
cja: I. Cena oferty  

– 90% 

II. Opracowanie 
dodatkowych 

kart z ofertami 
inwestycyjnymi 

– 10% 

1 

Konsorcjum firm:  
1) BLUEHILL Sp. z o.o. 

ul. Nabielaka 6/5, 00-743 Warszawa; 
2) Quality Watch Sp. zo.o.,  

ul. Nabielaka 6/5, 00-743 Warszawa  

42,00 0,00 42,00 
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2 
EKSA Sp. z o.o. 

ul. Zefirowa 26 lok. 2  
53-027 Wrocław 

44,60 5,00 49,60 

3 
Oficyna Wydawnicza ZIMOWIT Sp. z o.o. 

35-604 Rzeszów  
ul. Zimowit 6/5 

90,00 10,00 100,00 

4 

Józef Matusz 
Kancelaria Medialna  

Mmedia Józef Matusz  
Krasne 784M, 36-007 Krasne  

Nie dotyczy – oferta niepodlegająca ocenie 
(oferta odrzucona) 

 


