„Z kamerą wśród zwierząt” INT/EB/BES/1/VI/A/0225
Zawoja, 17.06.2021 r.
ZP-7/2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zamówienia pn: Wydanie kompletu
publikacji w ramach realizacji indywidualnego polsko-słowackiego mikroprojektu: "Z
kamerą wśród zwierząt" (INT/EB/BES/1/VI/A/0225).
Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz.
U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Poniżej zbiorcze
zestawienie ofert oraz punktacja przyznana ofertom:
Numer
oferty

Nazwa
wykonawcy

1.

TO DESIGN
Przemysław
Fornal,
ul. Księżycowa 1,
77-121 Pomysk
Wielki

Cena
brutto
oferty
78
810,00

Kryteria oceny ofert

Cena:
60 punktów
Jakość i
=34+32,5+34,5=101/3=33,66
walory
punktów
estetyczne:
Razem:
93,66 punktów

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1.
Nazwa wykonawcy: TO DESIGN Przemysław Fornal, ul. Księżycowa 1, 77-121 Pomysk Wielki
Uzasadnienie prawne:
1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta spełnia warunki specyfikacji warunków zamówienia.
3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert
określonych w SWZ.
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta spełnia wymogi ustawy Pzp oraz SWZ ZP-7/2021 i uzyskała największą ilość punktów
za kryteria oceny ofert.
Zamawiający informuję, że zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp umowa w sprawie
zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia
przesłania niniejszego zawiadomienia.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz
Pasierbek
_______________________
Dyrektor Babiogórskiego
Parku Narodowego
Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Pasierbek
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„Z kamerą wśród zwierząt” INT/EB/BES/1/VI/A/0225
Otrzymują:
1) TO DESIGN Przemysław Fornal, Pomysk Wielki
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