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WO-ZP.2320.3.2020.IMS   

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 2019 r.  

poz. 1843 ze zm.) – art. 4 pkt 8 ww. ustawy – na usługę nabycia, przygotowania i produkcji audycji 

radiowej oraz spotu informacyjnego dotyczących PO WER do emisji w radiu oraz zakup czasu 

antenowego w radiu na emisję ww. audycji radiowej oraz spotu informacyjnego.  

W prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę Nr 1 Wykonawcy Agencja Reklamowa dsk 

Sp. z o.o. ul. Bielawska 6 lok. 3, 02-511 Warszawa, 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: 

N
u

m
er

 o
fe

rt
y

 

Nazwy albo imiona i nazwiska,  

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy,  

jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców,  

którzy złożyli oferty 

Ceny brutto 

(zł) 

Punktacja 
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ofercie  

w 
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Aspekty 
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1
 

Punktacja 

przyznana 

ofercie  

w 

kryterium 

aspekty 

społeczne 

Łączna 

punktacja 

1.  

Agencja Reklamowa dsk Sp. z o.o. 

ul. Bielawska 6 lok. 3 

02-511 Warszawa 

12 127,80  90 TAK 10 100 

2.  

AIDA MEDIA  

Daniel BIŁAS, Sylwia WOJNAR-BIŁAS s.c. 

ul. Gałęzowskiego 6 p. 306 

35-001 Rzeszów 

12 590,29 86,69 NIE 0 86,69 

Rzeszów, 26 lutego 2020 roku 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop  

                                                 
1
 TAK,  jeżeli Wykonawca zadeklarował zatrudnienie przez cały okres wykonywania zamówienia co najmniej jednej osoby 

niepełnosprawnej  

NIE,  jeżeli Wykonawca nie zadeklarował zatrudnienia przez cały okres wykonywania zamówienia co najmniej jednej 

osoby niepełnosprawnej 


