
 

  

 
 
 
 
 

Lublin, dnia 20 maja 2021 r. 
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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Zamawiający: Urząd Statystyczny w Lublinie na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm. – zwanej dalej ustawą), udziela informacji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym (bez 
przeprowadzenia negocjacji) o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy pn. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa lubelskiego na potrzeby 
Urzędu Statystycznego w Lublinie. 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia jest oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Premium Outdoor Sp. z o.o., ul. Lema 24, lok.4, 20-446 
Lublin. 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca - Premium Outdoor Sp. z o.o., ul. Lema 24, lok.4, 20-446 Lublin – złożył niepodlegającą odrzuceniu 
ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Oferta Wykonawcy uzyskała 91 punktów, tj. 
najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert spośród wszystkich ofert w postępowaniu. 
Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania. 

Nazwy i siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom zgodnie 
z zapisami SWZ znajduje się w poniższej tabeli: 
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Nr 
oferty 

Nazwa i siedziba 
Wykonawcy 

Ilość 
punktów 
przyznanych 
ofercie w 
kryterium 
„cena 
brutto” 
(waga 50%) 

Ilość punktów 
przyznanych 
ofercie w 
kryterium 
„propozycja 
treści 
artykułu 
natywnego” 
(waga 20%) 

Ilość punktów 
przyznanych 
ofercie w 
kryterium 
„wypełniony 
harmonogram 
realizacji 
zamówienia z 
doprecyzowaną 
przestrzenią 
geograficzną” 
(waga 12%) 

Ilość punktów 
przyznanych 
ofercie w 
kryterium 
„liczba 
unikalnych 
użytkowników 
miesięcznie 
większa niż 
wymagane w 
opisie 
przedmiotu 
zamówienia” 
(waga 18%) 

Łączna ilość 
punktów 
przyznanych 
ofercie 

1 EVENT STUDIO 
S.C., ul. Gęsia 
28B/9, 20-719 
Lublin 

41,00 18,00 11,00 18,00 88,00 

2 Premium 
Outdoor Sp. z 
o.o., ul. Lema 24, 
lok.4, 20-446 
Lublin 

50,00 11,00 12,00 18,00 91,00 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosownie do art. 308 ust. 2 ustawy w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

/Dyrektor 
dr Krzysztof Markowski/ 


		2021-05-20T14:49:59+0200




