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OR-IV.272.2.8.2018  Rzeszów, dnia 22-06-2018 r. 
                         

Do zamieszczenia na stronie internetowej 
zamawiającego 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie  
i realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej poświęconej promocji gospodarczej województwa 
podkarpackiego” (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
nr 2018/S 058-128246 z dnia 23.03.2018 r.), znak OR-IV.272.2.8.2018,, zostało rozstrzygnięte. Wobec 

powyższego informuję, co następuje:  
 
1. Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym: 
 

1.1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest:   
 
Konsorcjum: 
Mastermind Media Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa – Lider Konsorcjum 
Fleishman Hillard Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa – Członek Konsorcjum 

 

1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
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I.  
cena 

II.  
strategia 
kampanii 

III.  
efektywność 

kampanii  

IV.  
kompetencje 

zespołu 

1 

Effective Media Solutions  
Sp. z o.o., Sp. k. 

ul. bł. Ładysława z Goleniowa 4 
02-066 Warszawa 

24,68 32,69 2,43 5,00 64,80 

2 

Unlimited Sp. z o.o. 
ul. Prezydencka 11 
02-072 Warszawa 
- Lider Konsorcjum 

Media Group Sp. z o.o. 
ul. Żurawia 6/12 

00-503 Warszawa   

27,87 32,97 4,65 5,00 70,49 

3 

Althermedia  
Sp. z o.o., Sp. k. 

Al. Niepodległości 210 lok. 25 
00-608 Warszawa 

22,17 42,39 2,10 5,00 71,66 

4 

Mastermind Media Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 107 

02-011 Warszawa – Lider Konsorcjum 
Fleishman Hillard Sp. z o.o. 

Ul. Ogrodowa 58 
00-876 Warszawa  

– Członek Konsorcjum 

30,00 45,13 2,77 5,00 82,90 
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1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

 
Uzasadnienie faktyczne: 
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

  
Uzasadnienie prawne:  
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stosownie do art. 91 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm). 

 
2. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem 

faktycznym i prawnym: 
 
Nie dotyczy. 
 

3. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego sytemu zakupów wraz z uzasadnieniem 
faktycznym i prawnym: 
 
Nie dotyczy. 

 
4. Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:  

 
Nie dotyczy. 

 

 
 

 
 

         Sekretarz Województwa  
       Lesław Majkut 


