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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w ogłoszenia o zamówieniu o wartości powyżej 10 000 zł netto do kwoty
mniejszej niż 130 000 złotych netto, na: „Działania informacyjne Miasta Białegostoku.”
za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
AGORA SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,
z cena ofertową brutto 122 255,48 zł.
Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się jedynym kryterium, tj. cena – 100 %.
Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę spośród złożonych ofert, mieszącą się
w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Oferta spełnia
wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
Zestawienie złożonych ofert:
Nr
1.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena ofertowa brutto Uwagi:
Agencja Reklamowa DOMINIAK
310 000,00 PLN
brak uwag
Andrzej Dominiak
Karolew 7
98-220 Zduńska Wola
2.
AGORA SA
122 255,48 PLN
brak uwag
ul. ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią pkt. 14 ppkt. a ogłoszenia o
zamówieniu poprawił w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, niepowodującą istotnych
zmian w treści oferty. W złożonej ofercie jest:
„Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na druku i kolportażu 725 000
egz. gazety „Białystok.pl” za łączną cenę ofertową brutto 122 255,48 zł.,
w tym za wykonanie usługi druku i kolportażu 145 000 egz. gazety 24 451,10 zł brutto za
jeden etap.”
Poprawiono na:
„Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na druku i kolportażu 725 000
egz. gazety „Białystok.pl” za łączną cenę ofertową brutto 122 255,50 zł.,
w tym za wykonanie usługi druku i kolportażu 145 000 egz. gazety 24 451,10 zł brutto za
jeden etap.”
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