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Kraków, dnia 03.04.2018 r. 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU 
 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych pt. „Kompleksową organizację stoiska promocyjnego Małopolski 
na targach  BeautyWorld Middle East w Dubaju,  Zjednoczone Emiraty Arabskie w dniach 8-10 
maja 2018 w ramach projektu Power up your Business in Małopolska współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania 
i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez  

 
EKO-SYSTEM KALISZ 

Józef Grygorcewicz 
Ul. Rumińskiego 3 

62-800 Kalisz 

Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem w wysokości 183 270,00 
złotych brutto (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100) oraz 
zadeklarował opracowanie projektu graficznego stoiska w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia 
umowy. 
Wybrany Wykonawca przedłożył ważną ofertę, spełniającą warunki zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, z najkorzystniejszym bilansem kryteriów spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu. 
 
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom 
w  poszczególnych kryteriach oceny ofert. 
 

Numer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy 

Liczba 
punktów  

w kryterium 
cena 

Liczba punktów  
w kryterium czas 

opracowania projektu 
graficznego stoiska 

Łączna liczba 
punktów 

1 

EKO-SYSTEM KALISZ 
Józef Grygorcewicz 
Ul. Rumińskiego 3 

62-800 Kalisz 

60 40 100 

2 
Extend Vision Sp. z o.o. 

Ul. Kamienna 43 
31-403 Kraków 

42,57 40 82,57 

 
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 
 


