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Akademia Sztuk Pięknych 

im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi 

ul. Wojska Polskiego 121 
PL 91-726Łódź 

tel. 42 l 25 47 400 
tel. l fax 42l 25 47 401 

 

 

Łódź, dnia 29.08.2019r. 

 
Do wszystkich Wykonawców 
przedmiotowego postępowania 

 
Sprawa nr KBZ.261.50.2019 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługę druku zaproszeń wraz z dostawą na potrzeby 

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
zawiadamia o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym 
postępowaniu. 

 
Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w imieniu 
Zamawiającego informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana 
została oferta nr 3 firmy: 
Drukarnia Oltom Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Wersalska 29, 91-2013 Łódź 
- liczba uzyskanych punktów: 91 
- kwota brutto: 799,50 zł. 
 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom: 

Nr 

oferty 

firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena oferty 

brutto (PLN) 

Punkty 

uzyskane w 

kryterium 

cena 

Punkty 

uzyskane  

w kryterium 

jakość 

wykonania 

Łączna ocena 

punktowa 

1. 

Drukarnia GARMOND Krzysztof 
Kubara 

ul. Św. Jadwigi 141, 42-200 
Częstochowa 

1.065,00 Oferta 

odrzucona 
Oferta 

odrzucona 
Oferta odrzucona 
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2. 
ABAKUS Tomasz Brząkała 

ul. Perłowa 7, 55-200 Oława 
861,00 37,14 51 88,14 

3. 
Drukarnia Oltom Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Wersalska 29, 91-203 Łódź 
799,50 40 51 91 

 

Uzasadnienie wyboru 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego kryterium wyboru ofert było: 

cena -40% oraz jakość wykonania - 60%. Wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału  

w postępowaniu, jego oferta jest kompletna, prawidłowo sporządzona, otrzymała najwyższą ilość 

punktów. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i kryterium – jakość 

wykonania. 

 

Od niniejszej decyzji przysługują Państwu środki ochrony prawnej, na zasadach określonych  
w art. 179-198g. ustawy Pzp. 
 

Z poważaniem 

                W imieniu Zamawiającego  

 

/…/ Piotr Statucki 

KANCLERZ 

 

 


