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ZNAK: DNO – 3411 – 12/16 

 
 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
 

 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – dalej „ustawa” – Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty w postępowaniu o znaku ZP 12/2016, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

przygotowanie i produkcję filmu oraz spotu promocyjno-informacyjnego dotyczących projektu 

„Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie 

programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” współfinansowanego ze środków MF 

EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie 

ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych.” 

 

 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę:  

 

Konsorcjum firm: Waldemara Michalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

MFILM – Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe, z siedzibą w Nałęczowie (kod: 24-150) pod 

adresem Piotrowice 173  

i  

VenaArt Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (kod: 20-209) przy ul. Projektowej 1. 

 

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

 

• Cena – 80 pkt. 

• Ilość dodatkowo wyemitowanych spotów w telewizji o zasięgu regionalnym – 20 pkt. 

Łączna punktacja 100 pkt. 
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Do Zamawiającego wpłynęły także następujące nie podlegające odrzuceniu lub wykluczeniu  

z postępowania oferty: 

 

Przemysława Kozoka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PIMEDIA, z siedzibą w 

Siemianowicach Śląskich (kod: 41-100) przy ul. Hermana Wróbla 3A lok. 7. 

 

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

• Cena – 68 pkt. 

• Ilość dodatkowo wyemitowanych spotów w telewizji o zasięgu regionalnym – 20 pkt. 

Łączna punktacja 88 pkt. 

 

 

AQUIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 01-164) przy ul. Radziwie 5 lok. 84. 

 

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

• Cena – 57 pkt. 

• Ilość dodatkowo wyemitowanych spotów w telewizji o zasięgu regionalnym – 20 pkt. 

Łączna punktacja 77 pkt. 

 

 

Artura Brzozowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GOLDEN STORM 

FILM, z siedzibą w Lublinie (kod: 20-486) przy ul. Nałkowskich 125 lok. 15. 

 

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

• Cena – 57 pkt. 

• Ilość dodatkowo wyemitowanych spotów w telewizji o zasięgu regionalnym – 20 pkt. 

Łączna punktacja 77 pkt. 

 

 

Agencji Reklamowej Formind Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (kod: 40-049) przy ul. Kościuszki 

6/5. 

 

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

• Cena – 55 pkt. 

• Ilość dodatkowo wyemitowanych spotów w telewizji o zasięgu regionalnym – 20 pkt. 

Łączna punktacja 75 pkt. 
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Agaty Pacek-Bieniek prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą EdukatorFILM, z 

siedzibą w Lublinie (kod: 20-827) przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 60. 

 

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

• Cena – 64 pkt. 

• Ilość dodatkowo wyemitowanych spotów w telewizji o zasięgu regionalnym – 8 pkt. 

Łączna punktacja 72 pkt. 

 

 

Nfinity Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (kod: 53-320) przy ul. Wandy 7/4. 

 

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

• Cena – 45 pkt. 

• Ilość dodatkowo wyemitowanych spotów w telewizji o zasięgu regionalnym – 20 pkt. 

Łączna punktacja 65 pkt. 

 

 

Pauliny Mergner - Korzeniowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Szut Szut 

Studio, z siedzibą w Mysiadle (kod: 05-515) pod adresem Nowa Iwiczna ul. Przebiśniegów 4 lok. 5. 

 

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

• Cena – 43 pkt. 

• Ilość dodatkowo wyemitowanych spotów w telewizji o zasięgu regionalnym – 20 pkt. 

Łączna punktacja 63 pkt. 

 

 

Tomorrow Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 03-737) przy ul. Brzeskiej 2. 

 

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

• Cena – 42 pkt. 

• Ilość dodatkowo wyemitowanych spotów w telewizji o zasięgu regionalnym – 20 pkt. 

Łączna punktacja 62 pkt. 
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W postępowaniu odrzucono ofertę następującego Wykonawcy: 

 

Lecha Wilczaszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Filmowo – 

Reklamowa AIMART z siedzibą w Bydgoszczy (kod: 85-863) ul. Bohaterów Kragujewca 6/35.  

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia: 

 

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający stwierdził, iż cena oferty wydaje się rażąco niska w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. Wobec czego w dniu 23 sierpnia 2016 r. w oparciu o art. 90 ust 

1 ustawy zamawiający zwrócił się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. W wyznaczonym terminie 

wykonawca nie złożył przedmiotowych wyjaśnień wobec czego w oparciu o ww. przepis (art. 90 ust. 3) 

zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy.  

  

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5-ciu dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 


