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WO-ZP.2320.6.2019   

ZAWIADOMIENIE 

O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie), na podstawie punktu 15 Zapytania 

ofertowego, zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego 

nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1986 ze zm.) – art. 4 pkt 8 ww. ustawy – na usługę nabycia, przygotowania i produkcji 

materiałów programowych dotyczących PO WER do emisji w radiu oraz zakup czasu antenowego  

w radiu na emisję ww. materiałów programowych.  

W prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę Nr 1 Wykonawcy Aida Media Daniel BIŁAS, 

Sylwia WOJNAR-BIŁAS s.c. ul. Gałęzowskiego 6 p. 306, 35-001 Rzeszów, która jest 

najkorzystniejsza na podstawie kryteriów, o których mowa w punkcie 6 Zapytania ofertowego. 

Równocześnie oferta jest ważna, nie podlega nieuwzględnieniu oraz spełnia wszystkie wymogi 

formalne i merytoryczne określone w Zapytaniu ofertowym z załącznikami. 

Informacje o ofertach złożonych w postępowaniu w wyznaczonym terminie: 
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Nazwy albo imiona i nazwiska,  

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy,  

jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców,  

którzy złożyli oferty 
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Punktacja 
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aspekty 

społeczne 

Łączna 

punktacja 

1.  

AIDA MEDIA  

Daniel BIŁAS, Sylwia WOJNAR-BIŁAS s.c. 

ul. Gałęzowskiego 6 p. 306 

35-001 Rzeszów 

21 129,00  90 NIE 0 90 

2.  

Grupa MEDIA ART Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 12 

38-500 Sanok 

21 279,00  89,37 NIE 0 89,37 

Rzeszów, 4 września 2019 roku 

Z up. Dyrektora 
Maciej Karasiński 

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

                                                 
1
 TAK,  jeżeli Wykonawca zadeklarował zaangażowanie do realizacji zamówienia co najmniej jednej osoby 

niepełnosprawnej 

NIE,  jeżeli Wykonawca nie zadeklarował zaangażowania do realizacji zamówienia co najmniej jednej osoby 

niepełnosprawnej 


