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MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 

UL. SENATORSKA 14, 00-082 WARSZAWA 

 

Warszawa, 30 kwietnia 2019 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuje o wynikach postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2019,  

na dostawę materiałów promocyjnych z logo lub/i napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki, MSiT oraz Polskie 

Marki Turystyczne. 

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 198 770,00 zł brutto 

(bez prawa opcji), 237 160,00 zł brutto (z prawem opcji). 

2. Wykaz, numeracja, wartość zamówienia, warunki płatności, termin wykonania dotyczący złożonej oferty: 
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 Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Wartość brutto oferty  

w zł brutto 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Warunki 

płatności 

1 Inter Media,  

Media Tech Paweł Kędzierski 

ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock 

234 606,26  zł łącznie 

 196 222,72 zł bez opcji 

  38 383,54 zł opcje 

zgodnie  

z SIWZ 

zgodnie  

z SIWZ 

 

3. Wykaz, numeracja, ocena punktowa złożonej oferty: 
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 Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Punktacja za 

kryterium oceny 

ofert  

Cena - 60 pkt. 

Punktacja za 

kryterium oceny 

ofert  

Jakość - 40 pkt. 

Punktacja 

razem 

1 Inter Media, Media Tech  

Paweł Kędzierski 

ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock 

60 34 94 

 

4. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 firmy Inter Media, Media Tech Paweł Kędzierski,  

ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock, która zaoferowała cenę całkowitą brutto w wysokości 234 606,26 zł  

(z prawem opcji). 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, ponadto zgodnie z podanymi w SIWZ kryteriami oceny ofert, 

Wykonawca uzyskał łączną sumę 94 punkty. 
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5. Działając na mocy art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,  

iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

6. Działając na mocy art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,  

iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

7. Umowa w przedmiotowym postępowaniu, zostanie podpisana, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp 

tj. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  

o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku 

trybku przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 

8. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany o terminie 

podpisania umowy telefonicznie. 

 

 

 

MATEUSZ ŁACH      DARIUSZ ROGOWSKI 

Przewodniczący Komisji Przetargowej   Dyrektor Generalny  

        Ministerstwa Sportu i Turystyki 

 


