So
r
t ng
aó
łw
a
n

B
P
I
M
i a
j
s

O
g
rn
az
i c
aa
j Z
iar
zą
d H
s
i o
ta
i
r

S
kar
gi w
o
i
nsk
i

Nr sprawy: SPZOZ-7/L/2012

Krotoszyn, dnia 23.11.2012r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor SPZOZ w Krotoszynie
z siedzibą w Krotoszynie, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)
ZAWIADAMIA
że w postępowaniu o wartości wyrażonej w złotych poniżej kwoty 14 tys. euro na złożenie oferty
cenowej dotyczącej publikacji komunikatu prasowego:
Pakiet 1: dwa ogłoszenia w dwóch różnych tytułach prasowych w prasie lokalnej (wydawanej
regularnie, co najmniej: 1 raz w tygodniu dla powiatu krotoszyńskiego).
Pakiet 2: jedno ogłoszenie w prasie o zasięgu ponadlokalnym obejmującym co najmniej
południową Wielkopolskę (wydawanej co najmniej 1 raz w tygodniu).
W ramach Projektu realizowanego w ramach POIiŚ 2007 - 2013:
„Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie”- realizowanego w ramach
działania 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i
poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”, dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pakiet 1: Za najkorzystniejsze zostały uznane następujące oferty:
POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA Sp.z.o.o. „Gazeta
Krotoszyńska”

ul. Wolności 1A,
63-200 Jarocin

LUMEN PRESS Sp. z o.o. „Rzecz Krotoszyńska”

ul. Sienkiewicza 2a
63-700 Krotoszyn

Uzasadnienie wyboru: wyżej wymienione gazety przedstawiły ofertę, która była najkorzystniejsza
cenowo.
Pakiet 2: Za najkorzystniejszą została uznana oferta:
Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy,
Filia Poznań/ Krotoszyn, „Informacje Krotoszyńskie”

ul. Mały Rynek 13
63-700 Krotoszyn

Uzasadnienie wyboru: wyżej wymieniona gazeta przedstawiła ofertę, która była najkorzystniejsza
cenowo.
Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie i rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:
Irmina Jankowska – Pełnomocnik ds. SZJ.
Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do uczestnictwa w następnych zamówieniach.
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