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WYKONAWCY

Wasze pismo z dnia: Znak:

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DLA CZĘSCI 1

Sprawa: Dostawa artykuł w na potrzeby badania EU-SILC (zestaw w piśmiennych w etui

i toreb bawełnianych).

IJrząd Statystyczny w Warszawie informuje o wynikach postępowania o udzielenie zam wie-

nia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 euro na: ,,Dostawę artykuł w na potrzeby

badania EU-SILC otaz artykuł w informacyjnych i promocyjnych " T*
WAW-FA.2t2o.8.201l7 _ doĘczącego części 1: dostawy artykuł w (zestaw w piśmiennych

w ęfui i toreb bawełnianych) napotrzeby badania EU-SILC.

1. Naj korzystniej sza oferta:

Wykonawca: Biznes Druk s.c. Izabela Szymanska Karol Baka,

Adres: ul. Zaborowska 3 lok. 90, 01-40Ż Warszawa,

Liczbapunkt w w kryterium,,cena brutto":4,75 p.,

Liczbapunkt w w kryterium ,,estetyka i funkcjonalnoś '': 0,15 p.,

Liczbapunkt w w kryterium ,,parametry uzytkowe": 0,10 p.,

Łączna |iczba punkt w: 5'00 p.

Wykonawca spełnia warurrki udziału w postępowaniu, a ofęrta nie podlega odtzuceniu. oferta

ww. Wykonawcy została uznarla za najkorzystniejszą na podstawie bilansu kryteri w oceny

ofert określonych w ogłoszeniu, tj. ofrzymała najwyŻsząpunktację.
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2. Pozostale oferty Wykonawc w, nie podlegające odrzuceniu:

Wykonawca: MAGNUM OPUS Lidia Chołody

Adres: u|. Złota 81 m. 32 A,00-8l9 Warszawa,

Liczbapunlct w w kryterium ,,cena brutto": 0,95 p.,

Liczbapunkt w w kryterium ,,estetyka i funkcjonalnoś '': 0,l5 p.,

Liczbapunkt w w kryterium ,,parametry użytkowe'': 0,10 p.,

Łączna liczba punkt w : l,20 p.

3. Oferty odrzucone:

Żadnej oferty nie odrzucono.

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Żadnego Wykonawcy nie wyklucz ono z po stępowania.

Zartawtający zawiadalnrtia, Że zattierzapodpisać bęzzwłocztie umowę z Wykonawcą, kt rego

oferta została vznana za naj korzystrriej szą.
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