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Kraków, 2012-02-13

WOA/271-07/13-matura ustna 2013

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotem zamówienia
jest:
-Przygotowanie do druku, druk i konfekcjonowanie zestawów zadań egzaminacyjnych do ustnego
egzaminu maturalnego w 2013 r. z języków obcych nowożytnych, przeprowadzanego w szkołach
na terenie trzech województw objętych działaniem OKE w Krakowie oraz druk i dostawa
podkładu suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kart weryfikacji.
Zamawiający:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
godziny urzędowania: 8-16

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie informuje, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
Wykonawcę:
Oferta nr 2

The Challenge Group A. J. Molscy Sp. J.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę wykonania zamówienia.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy w terminie do dnia 2013-02-18.
Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia (2013-02-19).
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer
oferty
1

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Pracownia Poligrafii i Reklamy SZADEK –
Piotr Sładek
ul. Łokietka 308
31-334 Kraków
The Challenge Group A. J. Molscy Sp. J.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa

Cena *
112206,63

102163,15*

Łączna punktacja
w kryterium ceny
/ kolejność

uwagi

91,05/2

100/1

Najkorzystniejsza
oferta

*Cena po poprawieniu przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych na podst. Art.87 u. 2 pkt. 2 Pzp.
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Środki ochrony prawnej.
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługuje ochrona prawna, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje na temat ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień
publicznych w Dziale VI - Środki ochrony prawnej.

Rozdzielnik:
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
2. Strona internetowa.
3. Tablica Ogłoszeń w siedzibie.
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