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Warszawa, dnia 04 kwietnia 2022 r. 

Nr sprawy: ABM-ZAKUP/3/2021 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy  

„na wykonanie oraz dostawę pakietów materiałów dla  

uczestników szkoleń” 

 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu zakupowym o udzielenie zamówienia publicznego 

nr  sprawy ABM-ZAKUP/3/2022, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy 

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: 

 

Janusz Ciosek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

Janusz Ciosek Wielka Reklama 

os. im. Kard. S. Wyszyńskiego nr 28 lok. 16 

98-300 Wieluń 

Wykaz złożonych ofert w postępowaniu wraz z punktacją przyznana ofercie w ramach przyjętych 

kryteriów oceny ofert: 

Nazwa i adres 

wykonawcy 
Cena 100 % Łączna liczba punktów 

Mikodruk Computer s.c. 

Jacek i Sylwia 

Mikołajczyk ul. 

Ptolemeusza 23,  

62-800 Kalisz 

Oferta odrzucona 
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CREATIVE SP. Z O. O., 

ul. Kasprowicza 6,  

05-820 Piastów  

 

1 762,83 zł brutto 

 

86,49 % 

Diadal Group Mateusz 

Pasierbek ul. 

Winogronowa 17  

05-831 Rozalin 

Oferta odrzucona 

Agencja Reklamowo 

Wydawnicza Studio "B &  

W" Janecki Wojciech, ul. 

Podjazdowa 2/31,  

41-200 Sosnowiec 

1 899,12 zł brutto 

 

 

80,28 % 

PPHU Janusz Ciosek 

Wielka Reklama, Księdza 

Jerzego Popiełuszki 13, 

98-300 Wieluń  

1 524,64 zł brutto 

 1 524,65 zł brutto 

 

100 % 

 

Oferta Firmy Mikodruk Computer s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz, 

została odrzucana, gdyż ceny jednostkowe za pakiety materiałów (podstawowego i rozszerzonego) 

przekraczają kwoty, jakie Zamawiający przeznaczył na zakup pakietów [koszt pakietu dla 

1  uczestnika szkolenia składającego się z: długopisu oraz notesu (bez logotypu) nie mógł 

przekroczyć kwoty 6,54 zł brutto - oferta Mikodruk Computer 36,90 zł brutto; koszt pakietu dla 

1  uczestnika szkolenia składającego się z: długopisu, notesu oraz pendrive (bez logotypu) nie mógł 

przekroczyć kwoty 21,54 zł brutto - oferta Mikodruk Computer - 36,90 zł brutto). Łączny koszt 

pakietów (bez logotypów) nie mógł przekroczyć kwoty: 1 138,56 zł brutto - oferta Mikodruk 

Computer - 2 361,60 zł brutto]. 

Oferta Firmy Diadal Group Mateusz Pasierbek, ul. Winogronowa 17, 05-831 Rozalin została 

odrzucona, gdyż wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 

powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Zgodnie z pkt. 6 ust. 6 Zapytania 

ofertowego „Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków skutkować będzie 

odrzuceniem oferty Wykonawcy”. 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Zgodnie z pkt. 10.1. Zapytania ofertowego Zamawiający ocenił oferty. Dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert określone w pkt. 10.2. Zapytania 
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ofertowego: Oferowana Cena brutto (C) – 100% (100 pkt). Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał 

ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów obliczonych na podstawie powyższego kryterium 

oceny ofert. 

Oferta Wykonawcy: Janusz Ciosek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Ciosek Wielka Reklama os. im. 

Kard. S. Wyszyńskiego nr 28 lok. 16, 98-300 Wieluń zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia 

wymagane od Wykonawcy, niezbędne do jej złożenia, potwierdzające spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz uzyskała największa ilość punktów w ramach 

przyjętego kryterium oceny ofert, tj. łącznie uzyskała 100% (100 pkt). 

 

 

 

 

_____________________________ 

(Kierownik Zamawiającego lub jego pełnomocnik) 
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