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Wrocław, dnia 10 czerwca 2021 r. 

Zamawiający: 

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA 

Plac Solny 14  

50-062 Wrocław 

 

Znak sprawy:  ZP/TP/01/2021/CKS 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: araw.pl 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych                     

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) na wykonanie usługi wydruku od sześciu do trzydziestu 

dwóch numerów biuletynu wroclaw.pl 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich 

Wykonawców o:  

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych                            

w Rozdziale XV (Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert)  SWZ. 

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 523 200,00 zł brutto. 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert:  

1) Cena - 60%,   

2) Maksymalny czas w jakim Wykonawca jest w stanie dostarczyć na adres wskazany    przez 

Zamawiającego zapakowany nakład biuletynu -  24 % 
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3) Maksymalny czas w jakim Wykonawca jest w stanie sprawdzić piliki z ostateczną wersją numeru 

biuletynu do wydruku i powiadomić Zamawiającego o ewentualnych błędach   - 7 % 

4) Maksymalny czas przez jaki Wykonawca będzie czekał na odesłanie przez Zamawiającego 

poprawionych plików z ostateczną wersją biuletynu do wydruku po ewentualnym powiadomieniu 

Zamawiającego o błędach  -  7 % 

5) Możliwość wskazania dodatkowego (drugiego) miejsca dostarczenia nakładu  -  2% 

oraz łączną punktację zgodnie z załączoną do niniejszego pisma tabelą.  

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta Wykonawcy Agora S.A. spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone 

w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych                            

w Rozdziale XV SWZ. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom 

oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 PZP, środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie                 

z zasadami określonymi w Dziale IX PZP. 

W załączeniu: 

-  Tabela (punktacja przyznana złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna  

                punktacja). 
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