Poznań , dnia 9 wrześ nia 2016r.

Towarzystwo Muzyczne
im. Henryka Wieniawskiego
Adres: ul. Swietosł awska 7
61 – 840 Poznań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, po dokonaniu oceny oferty w prowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie procedury przewidzianej w
art. 4 pkt. 8 w zw. z art. 4d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z
2015r. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z p. zmianami) w zw. z par. 5 ust. 5 Regulaminu z dnia 28 kwietnia 2015 roku w
sprawie udzielania zamówień publicznych nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w postępowaniu na świadczenie usługi przygotowania do druku, drukowanie materiałów
poligraficznych wraz z projektem w postaci elektronicznej w ramach 15. Międzynarodowego Konkursu
Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w układzie zadaniowym (ZADANIE NR 2).
W postępowaniu wpłynęły oferty:
1.   ZAPOL Sobczyk sp. j. ul. Piastów 42 71-062 Szczecin
2.   PASAŻ SP. Z O.O. Ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków
3.   Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp. j. ul. Piwna 1, 61-065 Poznań
Zamawiający w zadaniu nr 2 dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny oferty (cena,
termin wykonania, jakość) oferty złożonej przez Wykonawcę:
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j. z siedzibą przy ul. Piwna 1, 61-065 Poznań
Cena brutto oferty wynosi 12.810 złotych słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziesięć złotych
Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o zamówienie publiczne oferta wybranej firmy spełniła warunki
uprawniające do ubiegania się o zamówienie publiczne w terminie przewidzianym na składanie ofert, oceniona
jako najkorzystniejsza na podstawie wszystkich kryteriów oceny oferty.
Podstawa prawna: par. 6 ust. 6 Regulaminu z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielania zamówień
publicznych nie objętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

Podpisanie umowy: Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy w siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w dniu: 14
września 2016 roku.
Z poważaniem

Prezes Zarządu

