PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY
NA REALIZACJĘ ZADANIA:
„ Dostawa usł ugi promocji projektu”
Dotyczy: numer referencyjny ogłoszenia: 6/2016_PEGAS
W celu udzielenia zamówienia na „Dostawa usługi promocji projektu”:
a. Zadanie 1: promocja w formie kampanii marketingowej w Internecie,
okres minimum 1 miesiąca (styczeń /luty 2017) na branż owych stronach
internetowych: medycyna, lotnictwo, motoryzacja (kampania ma przybrać
formę artykułów sponsorowanych – minimum 2 szt, banerów reklamowych
minimum 3 szt.)
b. Zadanie 2: prospekty reklamowe w języku polskim oraz angielskim
(projekt, wydruk) - nakład minimum 300 sztuk. Prospekty w pełnym
kolorze, minimum dwustronicowe w formacie A4
przeprowadzono rozeznanie cenowe.
Sposób upublicznienia ogłoszenia:
W dniu 06.12.2016 umieszczono na stronie internetowej www.pegas.biz.pl ogłoszenie
o zapytaniu ofertowym wraz z kryteriami oceny i specyfikacją. Ponadto zapytania
ofertowe wysłano drogą e-mail lub dostarczono osobiście do trzech potencjalnych
dostawców.
Otrzymane oferty:
W terminie do dnia 13.12.2016 r. do godziny 23:59:59 otrzymano poniższe oferty:
Zadanie 1:

Lp.

Nazwa i adres
Oferenta

Data
złożenia
oferty

1

MONSTER MEDIA
Michał Urbański
ul. Wincentego Janasa
3A/8640-855 Katowice

13.12.2016

6.000,00 zł

0,98

2

Printilion Poland
Al. Piłsudskiego 36/616
41-300 Dąbrowa Górnicza

13.12.2016

6.860,00 zł

0,86

Fabryka Kreacji
ul. Graniczna 120
07.12.2016
41-300 Dąbrowa Górnicza

5.900,00 zł

1,00

3

Cena
Netto
Punkty
(waga 100%)

Zadanie 2:

Lp.

Nazwa i adres
Oferenta

Data
złożenia
oferty

Cena
Netto
Punkty
(waga 100%)

1

MONSTER MEDIA
Michał Urbański
ul. Wincentego Janasa
3A/8640-855 Katowice

13.12.2016

5.038,00 zł

0,73

2

Printilion Poland
Al. Piłsudskiego 36/616
41-300 Dąbrowa Górnicza

13.12.2016

4.996,00 zł

0,74

3

Fabryka Kreacji
ul. Graniczna 120
41-300 Dąbrowa Górnicza

07.12.2016

3.700,00 zł

1,00

Podsumowanie:
W odpowiedzi na ogłoszenie dla Zadań 1 i 2 otrzymano 3 oferty. Wszystkie oferty są
kompletne i odpowiadają wszystkim wymaganiom i kryteriom wyznaczony w zapytaniu
ofertowym.
W obu Zadaniach Oferty nr 3 uzyskały największą liczbę punktów. Wybranym dostawcą,
któremu zostanie udzielone zamówienie w ramach wszystkich 2 Zadań, będzie zatem
firma: Fabryka Kreacji; ul. Graniczna 120; 41-300 Dąbrowa Górnicza
Oświadczenie:
Oświadczam, iż w/w podmioty nie są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo
ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dąbrowa Górnicza, dnia 14.12.2016r.
Zatwierdzam powyższy wynik procedury wyboru dostawcy.

…………………..Jacek Gąsior……………………………
(podpis osoby upoważnionej)

