
 

 

 

 
Warszawa, dnia 19.07.2021 r.  

          
 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: Przygotowanie, realizacja i montaż filmów animowanych oraz materiałów 

audiowizualnych. Znak sprawy: IBE/17/2021 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

Szanowni Państwo, 

I. Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 ze zm.) Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa pzp) Zamawiający 
informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

L.p. Nazwa (firma) Cena brutto 

1 APLAN MEDIA SP. Z O.O. 
Ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź 

118 000,00 

2 Storyboat sp. z o.o.  
Ul. Śnieżna 10A, 30-822 Kraków  

154 365,00 

II. Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców: 

Storyboat sp. z o.o.  Ul. Śnieżna 10A, 30-822 Kraków 

Uzasadnie faktyczne i prawne 

Zamawiający w §12 ust. 1 SWZ wymagał  wniesienia oferty w formie elektronicznej 
podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

Oferta została przekazana elektronicznie w sposób wskazanyw w SWZ, jednakże 
żaden z okumentów (6 plików) składających się na ofertę  nie został podpisany 
podpisem elektronicznym.   

Zodnie z postanowieniami art. 226 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, ma obowiązek odrzucenia 
oferty w sytuacji gdy oferta:   

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 

 

III. Jedyna pozostała w postępowaniu oferta otrzymała następującą liczbę punktów w 
ustalonych kryteriach: 
1) Kryterium I - Cena- 40% (40 pkt) 
2) Kryterium II -  Ocena próbki pracy - scenariusz- 15% (15 pkt) 
3) Kryterium III - Ocena próbki pracy - animatik- 45% (45 pkt) 



 

 

 

L.p. Nazwa (firma) Kryt. I 
- 40 pkt 

Kryt. II 
- 15 pkt 

Kryt. III 
- 45 pkt 

Suma 
punktów 

1 
APLAN MEDIA SP. Z O.O. 
Ul. Wróblewskiego 18, 93-
578 Łódź 

40,00 11,00 20,00 71,00 

IV. Zamawiający informuje, iż za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:  

APLAN MEDIA SP. Z O.O. Ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, z ceną brutto 118 000,00.  
Oferta w wyniku oceny otrzymała największą liczbę punktów. 

V. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od 
otrzymania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z postanowieniami art. 308 ust. 2) ustawy 
pzp. 

 

 

  

 
       …………………………………………….. 
 (podpis) 


		2021-07-20T08:28:27+0200
	Łukasz Bożydar Arendt




