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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Zamawiający, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego 
oraz Praktycznego z siedzibą w Rybniku informuje, iż w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na druk artykułów 
sponsorowanych w ramach projektu „Jasny horyzont – kwalifikacje na przyszłość”  
z podziałem na zadania: Zadanie 1 Druk artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej lub 
regionalnej – subregion zachodni, Zadanie 2 Druk artykułów sponsorowanych w prasie 
lokalnej lub regionalnej – subregion północny, Zadanie 3 Druk artykułów sponsorowanych  
w prasie lokalnej lub regionalnej – subregion południowy, Zadanie 4 Druk artykułów 
sponsorowanych w prasie lokalnej lub regionalnej – subregion centralny Zamawiający 
zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych dokonał 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Zadanie 1 – została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: 

Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w War szawie 
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 

Filia Śląsk 
ul. Baczy ńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy 
zawierała najniższą cenę, tj. 2.240,64 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała 
najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na 
podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

Zadanie 2 – została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: 

Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w War szawie 
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 

Filia Śląsk 
ul. Baczy ńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy była 
jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. 

Zadanie 3 – została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: 

Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w War szawie 
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 

Filia Śląsk 
ul. Baczy ńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy była 
jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. 

 
Zadanie 4 – została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: 

Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w War szawie 
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 

Filia Śląsk 
ul. Baczy ńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec  
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Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy była 
jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. 

W postępowaniu zastosowano jedno kryterium – cena, a sposób przyznawania punktów 
opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych,  
a następnie przemnożono przez ilość członków komisji: 
 
Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres Wykonawcy 

Numer 
zadania 

Cena 
(brutto) 

Liczba 
punktów 

1 8.973,00 zł 74,91 

2 - - 

3 - - 
1 Wydawnictwo Regionalne Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 10, 44-200 Rybnik 

4 - - 

1 2.240,64 zł 300 

2 2.240,64 zł 300 

3 2.240,64 zł 300 
2 

Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy  
w Warszawie 
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 
Filia Śląsk 
ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec 

 4 2.240,64 zł 300 

 
 
 


