
 
 
 

Biała Podlaska  03.07.2014r 
 

 
                                                            

ZAWIADOMIENIE   
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

       
Na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych  

(tekst jedn. Dz.U. z 2013r, poz.907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym 
przez Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej 
ul. Narutowicza 35A,  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie  
Kampania edukacyjno- informacyjna w  ramach Projekt u „Budowa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska ” (znak sprawy JRP/ZZOBP-
2/2014), wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr  3 złożoną przez Wykonawcę 
Tarraya S.A. ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań.  
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą za podstawie kryterium oceny 
ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą 
cenę 440 546,64zł brutto spośród cen przedstawionych w ofertach niepodlegających 
odrzuceniu a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny 
ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w 
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100,00  
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące 
oferty: 
1. Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę Agencja Reklamowa FORMIND Sp. z o.o.  
    ul. Kościuszki 6/5, 40-049 Katowice  
    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 93,27  
    Łączna liczba otrzymanych punktów – 93,27 
2. Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę Inter - Edu Dawid Kubacki ul. Sędzickiego 1/15,  
     84-100 Puck 
    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 54,46  
    Łączna liczba otrzymanych punktów – 54,46 
3. Oferta Nr 4 złożona przez Wykonawcę Fundacja Kreacja-Magia Rąk ul. Glinki 5,  
    21-500 Biała Podlaska 
    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 0,00  
    Łączna liczba otrzymanych punktów – 0,00 
4. Oferta Nr 5 złożona przez Wykonawcę Centrum Promocji i Reklamy Remedia Piotr Florek    
    ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz 
    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 52,77  
    Łączna liczba otrzymanych punktów – 52,77 
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