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INFORMACJA O ROZSTRZYGNI ĘCIU POSTĘPOWANIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-18/2016 

„Wykonanie i dostawa trzech książek” 
 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że  
w postępowaniu w zadaniu nr 1 za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez 
Wykonawcę: 

Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN Sp. z o.o. 
ul. Lelewela 4 

53-505 Wrocław 
Uzasadnienie: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert. 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający podaje wykaz Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w zadaniu nr 1, wraz z łączną punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny 
ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 

Liczba pkt  
w kryterium 

„cena oferty” 

Łączna 
punktacja 

1 
Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN Sp. z o.o. 
ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław 

100,00 100,00 

2 
PASAŻ Sp. z o.o. 
ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków 

oferta nie podlega ocenie 

 
2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w postępowaniu  

w zadaniu nr 2 za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: 
Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN Sp. z o.o. 

ul. Lelewela 4 
 53-505 Wrocław 

Uzasadnienie: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert. 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający podaje wykaz Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w zadaniu nr 2, wraz z łączną punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny 
ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 

Liczba pkt  
w kryterium 

„cena oferty” 

Łączna 
punktacja 

1 
Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN Sp. z o.o. 
ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław 

100,00 100,00 

3 
PASAŻ Sp. z o.o. 
ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków 

oferta nie podlega ocenie 
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