Zal1czniknr 9 do Regulaminu
Warszawa, dnia 22.03.2019 r.

Wsryscy Wykonawcy
bior4cy udzial w postgpowaniu
DoUc4v: postgpowania w trybie Zapytania ofertowego pn. ,,Produkcja 30-sekundowego spotu
reklamowego, w rozdzielczoici Full HD do emisji w dw6ch stacjach telewizyjnych o zasiggu
ogdlnopolskim oraz do zamieszczenia na stronach internetowych OHP. Spot ma informowat o
dzialaniach Ochotniczych Hufcfw Pracy w ramach projektfw pn. ,,Od szkolenia do zatrudnienia
EFS" oraz ,,Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", kt1rych celem jest zniwelowanie barier w dostgpie
do rynku pracy os6b w wieku 18 - 25 lata, nieuczqcych sig, nieszkolqcych i niepracujqcych (tzw.
NEET). " (nr 4/A/KGOHP/20 I 9/8KS).

ZAWIADOMIENIf, O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OF'ERTY

W

imieniu Zamawiaj4cego, Komendy Gl6wnej Ochotnicrych Hufc6w Pracy z siedzib4
w Warszawie, przy ul. Tamka l, 00-349 'Warszawa, informujg Ze w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego prowadzonym wtrybie Zapytania ofertowego pn. ,,Produkcja 30sekundowego spotu reklamowego, w rozdzielczoici Full HD do emisji w dwdch stacjach telewizyjnych
o zasiggu ogdlnopolskim oraz do zamieszczenia na stronach internetowych OHP. Spot ma informowat

o dzialaniach Ochotniczych Hufcdw Pracy w ramach projektdw pn. ,,Od szkolenia do zatrudnienia
EFS" oraz ,,Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", kt6rych celem jest zniwelowanie barier w dostgpie

do rynku pracy os6b w wieku 18-24 lata, nieuczqcych sig, nieszkolqcych

i

niepracujqcych (tnv.

NEET). " (nr 4/A/KGOHP/20 I 9/BKS).

jako najkorzystniejsz4 uznano ofertg zloLonq przezWykonawcg :
GOLDEN STORM FILM Arblr.Brzozowski ul. Nalkowskich 125115.20-486 Lublin
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiaj4cy wybral najkorzystniejsz4 ofertg,kt6rauzyskalanajwyhsz4liczbg punkt6w na podstawie
kryteri6w oceny ofert okreSlonych w ZapTrtanfii ofertowym, tj.: Cena brutto
- waga 50%;
DoSwiadczenie w realizacji telewizyjnych spot6w reklamowych dot. projekt6w wsp6lfinansowanych
ze Srodk6w UE - 30%; DoSwiadczenie w rcalizacji telewizyjnych spot6w reklamowych (z
wyN4czeniem spot6w wymienionych w kryterium ff 2) - 20 %.
Streszczenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert:
Nr
oferty

Nazwa i adres/
siedziba Wykonawcy

Punkty przyznane
Wykonawcy za

Oferta odrzucona

Punkly przyznane Wykonawcy za
krlterium Do6wiadczen ie w
r ealizacji telewizyj nych spot6w
reklamowych dot. projekt6w
wsp6lflnansowany ch ze Srodk6w
UE
Oferta odrzucona

ealizacji telewizyj nych spot6w
reklamowych (z wyl qczeniem
spot6w wymienionych w kryterium
nr 2)
Oferta odrzucona

)U

30

')n

kq4erium Cena

Film Point
Nowowiejskiego

ul.

Punkty przyznane Wykonawcy za

N,4czna

kryterium DoSwiadczenie w

punktacja
przyznana
Wykonawcy

r

25lll,6l-732Poznaft

2

GOLDEN

STORM

FILM
Artur
Brzozowski ul.

Nalkowskich l25l15,
20-486 Lublin

Oferta
odrzucona

100

3

VCV Systems sp. z
o.o. ul. Postgpu 14,

38,46

20

)o

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta
odrzucona

39,29

30

20

89,29

37,67

20

20

77,67

78,46

02-676Wuszawa
4

Agencja

filmowa-

reklamowa Aimart ul.
Kragujewca

Boh.
613s,

85-863

Bydgoszcz
5

Keino Grupa sp. z o.o.

ul.

Wespazjana

Kochowskiego

15,

01-574 Warszawa
6

SOME

PRODUCTION

ul.

Jesionowa 18,61-432
Poznari

1)

Film Point - Wykonawca

zNoZyL ofertg na innym formularzu ofertowym
wymagany w post9powanir oraznie zaNqczyl niezbgdnych informacji i oSwiadczeri.

niz

2) Agencja filmowo-reklamowa Aimart - Wykonawca zostaN odrzucony ze wzglgdu na
razqco nisk4 ceng ofefiy. W dniu 21.03.2019 Zamawiajqcy wyslal do Wykonawcy
Wezwanie do zlohenia wyjaSnienia ra?Eco niskiej ceny. W dniu 22.03.2019 Agencja
filmowo-reklamowa Aimart poinformowala, iz wycofuje swoj4 ofertg , po*odg
niedoszacowania.
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