
 

  
       

Kraków, dnia 4 listopada 2019 r. 

Dotyczy: DAO4-230-33/19 

 

Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 
 

Działając na podstawie treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na 

wykonanie materiałów dydaktyczno-informacyjnych dla 

uczestników konferencji organizowanych w ramach projektu pn. 

Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami 

niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie 

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi 

priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i 

zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja 

kryzysowa - zit  
 

za najkorzystniejszą w części I została uznana oferta: 

Agencji Reklamowej Cieślik „Studio L” Sp. j., 31-708 Kraków, ul. 

Kisielewskiego 28. Cena zamówienia: 14.760,00 zł brutto za wykonanie 

materiałów dydaktyczno-informacyjnych dla uczestników konferencji tj.: 

identyfikatorów ze smyczą, materiałów dydaktycznych, certyfikatów, 

długopisów, toreb i zaproszeń z kopertami. 

Oferta ta uzyskała 89,67 punkty według przyjętych kryteriów oceny 

ofert. 

 

Z postępowania odrzucona została oferta: 

 VIS-MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska, Wielka 

Nieszawka, ul. Złota 7, 87-165 Cierpice. 
 

Uzasadnienie: działając na podstawie treści zapytania ofertowego na 

wykonanie materiałów dydaktyczno-informacyjnych dla uczestników 

konferencji organizowanych w ramach projektu pn. Centrum wsparcia 

opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi  

w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie, Zamawiający odrzucił ofertę VIS-

MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska, Wielka Nieszawka, ul. 

Złota 7, 87-165 Cierpice, z uwagi na fakt, iż pomimo wezwania w dniu 

29 października 2019 r. do wyjaśnień treści złożonej 

oferty/uzupełnienia braków w ofercie, Wykonawca nie złożył 

stosownych wyjaśnień/uzupełnień w wyznaczonym terminie. 

 



 

  
       

 

Zgodnie z treścią Ogłoszenia, zarówno formularz ofertowy, jak  

i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinny być podpisane 

przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy 

złożone przez Wykonawcę lub osobę lub osoby upoważnione do jego 

reprezentowania powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem lub 

pieczęcią imienną. W przypadku osób reprezentujących Wykonawcę 

dokumentacja powinna zostać uzupełniona o dokumenty potwierdzające 

prawo ww. osoby do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca działa  

w formie spółki cywilnej. Na ofercie i formularzu podpisał się wyłącznie 

jeden wspólnik. Do oferty nie dołączono dokumentu potwierdzającego 

prawo ww. osoby do jednoosobowej reprezentacji spółki. Dodatkowo 

wezwano oferenta do złożenia wyjaśnień w zakresie dołączonej do oferty 

broszury. Wyjaśnienia i dokumenty należało złożyć do dnia 31 

października 2019 r. do godziny 12:00, pod rygorem odrzucenia oferty  

z postępowania konkursowego. Oferent nie przedstawił w terminie 

żadnych wyjaśnień ani dokumentów. 

 

Do Zamawiającego wpłynęła także następująca podlegająca odrzuceniu 

lub wykluczeniu z postępowania oferta: 

 Studio Siedem Żółkowski Grzegorz, 30-698 Kraków, ul. Myślenicka 

186. 

Wykonawca ten uchylił się od podpisania umowy. 

 

Za najkorzystniejszą w części II została uznana oferta: 

Agencji Reklamowej Cieślik „Studio L” Sp. j., 31-708 Kraków, ul. 

Kisielewskiego 28. Cena zamówienia: 11.070,00 zł brutto za wykonanie 

broszury pokonferencyjnej i jej dystrybucję. 

Oferta ta uzyskała 89,67 punktów według przyjętych kryteriów oceny 

ofert. 

 

Z postępowania odrzucona została oferta: 

 VIS-MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska, Wielka 

Nieszawka, ul. Złota 7, 87-165 Cierpice. 

 

Uzasadnienie: jak w części I. 

 


