Warszawa, dnia 30 września 2010 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego
na dostawie albumów – IV części, nr sprawy: 56/ZP/10
 wybór w części I oferty firmy:
„MULTICO OFICYNA WYDAWNICZA” Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, cena:
17.200,00 zł brutto (słownie złotych: siedemnaście tysięcy dwieście 00/100) jako najkorzystniejszej.
 wybór w części II oferty firmy:
„MULTICO OFICYNA WYDAWNICZA” Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, cena:
19.000,00 zł brutto (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy 00/100) jako najkorzystniejszej.
 wybór w części III oferty firmy:
Mariusz Adamski, ul. Kolorowa 19 lok. 122, 02-495 Warszawa, cena: 19.800,00 zł brutto (słownie złotych:
dziewiętnaście tysięcy osiemset 00/100) jako najkorzystniejszej.
 wybór w części IV oferty firmy:
Mariusz Adamski, ul. Kolorowa 19 lok. 122, 02-495 Warszawa, cena: 9.500,00 zł brutto (słownie złotych:
dziewięć tysięcy pięćset 00/100) jako najkorzystniejszej.
Uzasadnienie:
Oferty wyŜej wymienionych firm w poszczególnych częściach są jedynymi waŜnymi ofertami. W trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający
wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy, informuję, Ŝe Zamawiający moŜe zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy,
z uwagi, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złoŜono tylko jedną
ofertę – art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy.

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena 100 %

Razem pkt

Dostawa albumów – IV części
Część I – Album o największym polskim kompozytorze i muzyku – Fryderyku Chopinie wraz z płytą CD
2

2

1

„MULTICO OFICYNA WYDAWNICZA” Sp. z o.o.
100,00 %
ul. Kazimierzowska 14
02-589 Warszawa
Część II – Album o Polsce
„MULTICO OFICYNA WYDAWNICZA” Sp. z o.o.
100,00 %
ul. Kazimierzowska 14
02-589 Warszawa
Część III – Album o polskim lotnictwie wojskowym
Mariusz Adamski
ul. Kolorowa 19 lok. 122
02-495 Warszawa

100,00 %

100,00

100,00

100,00

Część IV – Album o aktualnym uzbrojeniu lotniczym Sił Zbrojnych RP
1

Mariusz Adamski
ul. Kolorowa 19 lok. 122
02-495 Warszawa

100,00 %

100,00

Nr sprawy: 56/ZP/10

