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 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

dotyczy: postepowania na wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges  

w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między 

szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami  w polsko-niemieckim regionie 

przygranicznym Nr projektu  INT 109” 

   

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej uPzp informuje, że:  

1) wybrano ofertę wykonawcy:  

 InFOROmarica S.r.l. 

Via Costigllione 81 

Bologno, Italy 

Cena brutto : 14 010,00 zł brutto 

Termin realizacji 90 dni 

2) Uzasadnienie wyboru:  

oferta została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 PZP. Wykonawcą 

przyznano następującą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert: 

Nr 

oferty 

 

Wykonawca 

Liczba punktów w 

ramach kryterium  

 cenę zł brutto  

Liczba punktów w 

ramach kryterium  

termin realizacji  

Łączna 

liczba 

punktów 

1 Oficyna Drukarska 

Jacek Chmielewski 

ul. Sokołowska 12a, 

01-142 Warszawa 

 

Oferta odrzucona 

 

 

----- 

2 InFOROmarica S.r.l. 

Via Costigllione 81,  

Bologno, Italy 

 

60,00 

 

40,00 

 

100,00 

3)  odrzucono ofertę Wykonawcy: Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski,  

ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa ,na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 1) uPzp w 

związku z art. 10a ust. 5 uPzp który stanowi, że oferty, wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, sporządza się, 

pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem. elektronicznym. Oferta nie został podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznych, 

4) nie wykluczono, żadnego wykonawcy. 
 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

………………… 
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