
Kraków, 16 czerwca 2021 r.

 

Znak sprawy: OP-II.082.3.16.2021.JSl/MBi

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postępowania pn.: ,, Wykonania materiałów wspierających realizację procesu planistycznego – 

wykonanie kalendarza ściennego”, na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie 

planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 ”

Zamawiający- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że najkorzystniejszą ofertę 
w postepowaniu, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert, złożył Wykonawca: 

ViW Studio Wiktor Krawczyński, 05-530 Dobiesz, ul. Szkolna 3, z ceną brutto: 5285,00 zł, 

Zestawienie ofert i przyznana punktacja: 
 Oferta nr 1: Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek: z 

cena brutto: 6888,00 zł, w tym cena brutto za 1 szt. kalendarza: 9,84 zł.
2 kryterium: zaoferowanie przez Wykonawcę kalendarza wykonanego z papieru wyprodukowanego co 
najmniej w 85 %, z włókien recyklingowych, pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, 
certyfikowanego oznakowaniem FSC Recycled lub równoważnym.
Wykonawca w ofercie odznaczył odpowiedź NIE
Punktacja: 1 kryterium cena: 61,38 pkt, 2 kryterium: 0 pkt., łączna punktacja: 61,38 pkt

 Oferta nr 2 : Agencja Reklamowa Studio-eM Bień Magdalena, ul. Makuszyńskiego 18, 31-752 
Kraków, z ceną brutto: 8 998,68 zł, po poprawie omyłki rachunkowej: 9002,00 zł, w tym cena brutto 
za 1 szt. kalendarza: 12,86 zł.

2 kryterium: zaoferowanie przez Wykonawcę kalendarza wykonanego z papieru wyprodukowanego co 
najmniej w 85 %, z włókien recyklingowych, pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, 
certyfikowanego oznakowaniem FSC Recycled lub równoważnym.
Wykonawca w ofercie odznaczył odpowiedź TAK
Punktacja: 1 kryterium cena: 46,97 pkt, 2 kryterium: 20 pkt., łączna punktacja: 66,97 pkt

 Oferta nr 3: Drukarnia Sil-Veg-Druk s.c., J. Pawelak, D. Pełka, D. Śmich, ul. Niegolewskich 12, 42- 
700 Lubliniec, z ceną brutto: 7063,00 zł, w tym cena brutto za 1 szt. kalendarza: 10,09 zł.

2 kryterium: zaoferowanie przez Wykonawcę kalendarza wykonanego z papieru wyprodukowanego co 
najmniej w 85 %, z włókien recyklingowych, pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, 
certyfikowanego oznakowaniem FSC Recycled lub równoważnym.
Wykonawca w ofercie odznaczył odpowiedź TAK
Punktacja: 1 kryterium cena: 59,86 pkt, 2 kryterium: 20 pkt., łączna punktacja: 79,86 pkt
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 Oferta nr 4: Firma Poligraficzno-Introligatorska "UDZIAŁOWIEC" Sp. z o. o, ul. Narcyzowa nr 2, 
42-256 Olsztyn, z ceną brutto: 7 273,00 zł, w tym cena brutto za 1 szt. kalendarza: 10,39 zł

2 kryterium: zaoferowanie przez Wykonawcę kalendarza wykonanego z papieru wyprodukowanego co 
najmniej w 85 %, z włókien recyklingowych, pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, 
certyfikowanego oznakowaniem FSC Recycled lub równoważnym.
Wykonawca w ofercie odznaczył odpowiedź NIE
Punktacja: 1 kryterium cena: 64,07 pkt, 2 kryterium: 0 pkt., łączna punktacja: 64,07 pkt

 Oferta nr 5: PRACOWNIA "C&C" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. 
PORANNEJ BRYZY, nr 33, WARSZAWA, kod 03-284, z ceną brutto: 12 622,26 zł, w tym cena 
brutto za 1 szt. kalendarza: 18,03 zł.

2 kryterium: zaoferowanie przez Wykonawcę kalendarza wykonanego z papieru wyprodukowanego co 
najmniej w 85 %, z włókien recyklingowych, pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, 
certyfikowanego oznakowaniem FSC Recycled lub równoważnym.
Wykonawca w ofercie odznaczył odpowiedź NIE
Punktacja: 1 kryterium cena: 33,50 pkt, 2 kryterium: 0 pkt., łączna punktacja: 33,50 pkt

 Oferta nr 6: "CENTRUM POLIGRAFII" SPÓŁKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. MICHAŁA SPISAKA, nr 37, WARSZAWA, kod 02-495, z ceną 
brutto: 6765,00 zł, w tym cena brutto za 1 szt. kalendarza: 9,67 zł

2 kryterium: zaoferowanie przez Wykonawcę kalendarza wykonanego z papieru wyprodukowanego co 
najmniej w 85 %, z włókien recyklingowych, pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, 
certyfikowanego oznakowaniem FSC Recycled lub równoważnym.
Wykonawca w ofercie odznaczył odpowiedź TAK
Punktacja: 1 kryterium cena: 62,50 pkt, 2 kryterium: 20 pkt., łączna punktacja: 82,50 pkt

 Oferta nr 7: Zakład Poligraficzny DZIAMSKI-GRYSKA, 62-020 Swarzędz, ul. Żeromskiego 10, z 
ceną brutto: 6237,00 zł, w tym cena brutto za 1 szt. kalendarza: 8,91 zł

2 kryterium: zaoferowanie przez Wykonawcę kalendarza wykonanego z papieru wyprodukowanego co 
najmniej w 85 %, z włókien recyklingowych, pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, 
certyfikowanego oznakowaniem FSC Recycled lub równoważnym.
Wykonawca w ofercie odznaczył odpowiedź NIE
Punktacja: 1 kryterium cena: 67,79 pkt, 2 kryterium: 0 pkt., łączna punktacja: 67,79 pkt

 Oferta nr 8: ViW Studio Wiktor Krawczyński, 05-530 Dobiesz, ul. Szkolna 3, z ceną brutto: 5285,00 
zł, w tym cena brutto za 1 szt. kalendarza: 7,55 zł

2 kryterium: zaoferowanie przez Wykonawcę kalendarza wykonanego z papieru wyprodukowanego co 
najmniej w 85 %, z włókien recyklingowych, pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, 
certyfikowanego oznakowaniem FSC Recycled lub równoważnym.
Wykonawca w ofercie odznaczył odpowiedź TAK
Punktacja: 1 kryterium cena: 80 pkt, 2 kryterium: 20 pkt., łączna punktacja: 100 pkt

 Oferta nr 9: Agencja Reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz, R. Fedorowicz, ul. 3 Maja 11/10, 35-030 
Rzeszów, z ceną brutto: 7231,00 zł, w tym cena brutto za 1 szt. kalendarza: 10,33 zł

2 kryterium: zaoferowanie przez Wykonawcę kalendarza wykonanego z papieru wyprodukowanego co 
najmniej w 85 %, z włókien recyklingowych, pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, 
certyfikowanego oznakowaniem FSC Recycled lub równoważnym.
Wykonawca w ofercie odznaczył odpowiedź NIE
Punktacja: 1 kryterium cena: 58,47 pkt, 2 kryterium: 0 pkt., łączna punktacja: 58,47 pkt
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 Oferta nr 10: P.P.H.U. "LIR" Elżbieta Zajet, Biuro Reklamy, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, z 
ceną brutto: 8610,00 zł, w tym cena brutto za 1 szt. kalendarza: 12,30 zł.

2 kryterium: zaoferowanie przez Wykonawcę kalendarza wykonanego z papieru wyprodukowanego co 
najmniej w 85 %, z włókien recyklingowych, pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, 
certyfikowanego oznakowaniem FSC Recycled lub równoważnym.
Wykonawca w ofercie odznaczył odpowiedź NIE
Punktacja: 1 kryterium cena: 49,10 pkt, 2 kryterium: 0 pkt., łączna punktacja: 49,10 pkt

 Oferta nr 11: Diadal Group Mateusz Pasierbek, ul. Winogronowa 17, 05-831 Rozalin, z ceną brutto: 
8526,00 zł, w tym cena brutto za 1 szt. kalendarza: 12,18 zł

2 kryterium: zaoferowanie przez Wykonawcę kalendarza wykonanego z papieru wyprodukowanego co 
najmniej w 85 %, z włókien recyklingowych, pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, 
certyfikowanego oznakowaniem FSC Recycled lub równoważnym.
Wykonawca w ofercie odznaczył odpowiedź TAK
Punktacja: 1 kryterium cena: 49,59 pkt, 2 kryterium:20 pkt., łączna punktacja: 69,59 pkt

 Oferta nr 12: ZAPOL Sobczyk Sp.J., al. Piastów 42, 71-062 Szczecin, z ceną brutto: 7392,30 zł, w 
tym cena brutto za 1 szt. kalendarza: 10,56 zł

2 kryterium: zaoferowanie przez Wykonawcę kalendarza wykonanego z papieru wyprodukowanego co 
najmniej w 85 %, z włókien recyklingowych, pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, 
certyfikowanego oznakowaniem FSC Recycled lub równoważnym.
Wykonawca w ofercie odznaczył odpowiedź NIE
Punktacja: 1 kryterium cena: 57,19 pkt, 2 kryterium:0 pkt., łączna punktacja: 57,19 pkt

 Oferta nr 13: Firma Handlowa REMI Adam Krokowski, ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko- Biała, 
z ceną brutto: 8183,00 zł, w tym cena brutto za 1 szt. kalendarza: 11,69 zł

2 kryterium: zaoferowanie przez Wykonawcę kalendarza wykonanego z papieru wyprodukowanego co 
najmniej w 85 %, z włókien recyklingowych, pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, 
certyfikowanego oznakowaniem FSC Recycled lub równoważnym.
Wykonawca w ofercie odznaczył odpowiedź NIE
Punktacja: 1 kryterium cena: 51,67pkt, 2 kryterium:0 pkt., łączna punktacja: 51,67 pkt

Regionalny Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie

Rafał Rostecki
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