Warszawa, 28.11.2013 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Nr MZ-AGZ-270-10419/AB/13

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) Ministerstwo Zdrowia zawiadamia, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Część I zamówienia - kompleksowa usługa obejmująca wykonanie projektu graficznego
i druk ulotki skierowanej do kobiet w ciąży w nakładzie 170 000 sztuk w formacie A4,
obejmującej projekt graficzny, skład, łamanie, korekty (redakcyjna, techniczna), naniesienie
korekty przez Zamawiającego, przygotowanie w formie elektronicznej do druku oraz w
formie wydruku próbnego koloru (proof), druk i dostawę w jedno miejsce na terenie
Warszawy.
Część II zamówienia – kompleksowa usługa obejmująca wykonanie projektu graficznego
i druk informatora pod tytułem „Ciąża i poród” w nakładzie 10 000 egzemplarzy w formacie
A5, obejmującej, projekt okładki, układ graficzny stron, wykonanie ilustracji (minimum
6,wymiary minimum 5x5 cm, w tym promujące: aktywność fizyczną u kobiet w ciąży,
karmienie piersią), skład, łamanie, korekty (redakcyjna, techniczna), naniesienie korekty
przez Zamawiającego, przygotowanie w formie elektronicznej do druku oraz w formie
wydruku próbnego koloru (proof), druk i oprawę, dostawę w jedno miejsce na terenie
Warszawy,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-10419/AB/13,
za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, została uznana w:
Części I zamówienia - oferta nr 2, złożona przez

Pracownia C&C Sp. z o.o.,

ul. Kochanowskiego 12A/2 01-864 Warszawa, z ceną 13.419,30 zł.
Część

II

zamówienia

-

Postępowanie

zostało

unieważnione,

ponieważ

oferta

z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zmawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia – podstawa art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Poniżej

przedstawia

listę

i porównanie złożonych ofert:

wykonawców,

którzy

złożyli

ofertę

oraz

streszczenie

Nr
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Liczba pkt w
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kryterium
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1.

2.

3.

4.

STOLGRAF Pasternak, Rodziewicz Sp. J.
ul. Świebodzka 41
58-141 Stanowice

Cz.I – 18.819,00

Pracownia C&C Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 12 A/2
01-864 Warszawa

Cz.I – 13.419,30

Madoń Media
ul. Leśna 1
05-092 Łomianki

Cz.I -10.245,90

Ink Communication Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 104
02-952 Warszawa

Cz.I -18.404,49

X

X

X

Cz.II – 11.589,00

Cz.II - X

Cz.. I - 70
Cz. II - X

X

Cz.. I - 28
Cz. II - X

X

Cz.. I - 98
Cz. II - X

X

Cz.II -7.134,00

Cz.II -22.355,25

Cz.. I – 51,04
Cz. II - X

Cz. I –7,80
Cz. II – X

Cz.. I – 58,84
Cz. II -X

