
   
 

 

 

Kraków, dnia 31 marca 2020 r. 

Dotyczy: DAO4-230-04/20 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na realizację usługi polegającej na 

opracowaniu projektu graficznego, składzie, redakcji, przygotowaniu do druku i druku wydawnictw dla 

opiekunów osób niesamodzielnych w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów 

nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie, 

niniejszym pismem zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania. 

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta: 

 

Joanny Tomczyk-Lidochowskiej i Artura Tomczyka, prowadzących działalność gospodarczą 

pod firmą Wydawnictwo KA Joanna Tomczyk-Lidochowska i Wspólnicy s.c., z siedzibą  

w Tarnowskich Górach (kod: 42-600) przy ul. Opolskiej 23C.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 57 pkt. 

• Jakość – 32 pkt. 

Łączna punktacja 89 pkt. 

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły także następujące nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty: 

 

Edyty Wojciechowskiej-Jadczak, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Edyta 

Wojciechowska-Jadczak E-BIT, z siedzibą w Warszawie (kod: 03-536), przy ul. Kołowej 42.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 60 pkt. 

• Jakość – 22 pkt. 

Łączna punktacja 82 pkt. 

 

APLAN MEDIA sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (kod: 93-578), przy ul. Wróblewskiego 18.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 45 pkt. 

• Jakość – 22 pkt. 

Łączna punktacja 67 pkt. 



   
 

 

 

 

Jana Michalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jan Michalski Fabryka 

Grafika, z siedzibą w Michałowicach (kod: 32-091), przy ul. Michałki 18.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 46 pkt. 

• Jakość – 18 pkt. 

Łączna punktacja 64 pkt. 

 

 

Pracownia C&C sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 03-284), przy ul. Porannej Bryzy 33.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 50 pkt. 

• Jakość – 13 pkt. 

Łączna punktacja 63 pkt. 

 

 

FENIKS MEDIA GROUP W. Ślaga, D. Wajs spółka jawna, z siedzibą w Krakowie (kod: 30-222), przy 

ul. Na Wierzchowinach 1d.  

 

Oferta ta uzyskała następującą ilość punktów wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego: 

• Cena – 26 pkt. 

• Jakość – 20 pkt. 

Łączna punktacja 46 pkt. 

 


