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Inforrrracja o wyborze naj korzystniejszej oferty

Nl podstarvie art. 253 ustawy z dllia l 1 lvI,zęśnia 20l9 r,., Plarvo zanówicti publicznych (Dz.lJ.2021, poz.
1129 z póż1-1. ztll.) Zamarvia.jący w t,alllach prorvaclzonego postęporrlIlil pn.

,,Zaprojektorvanie, Tlykorranie irytlrożenie norvcj strony internetowcj WiMBP rv Rzeszowie''

pl,zekazLrje intbrnlację o wyborzc na.ikorzystn ie.isze.i ofefiy,

Nazrva (firlna), rrlbo imie i nazrvisko, siedziba łlbo nrieiscc zanrieszkania będace nrieiscem
wykonwyanirr dzialalności wykonrrłl cy. lłlóre go ofct.tc rł,yhrrrno:

l'r,ol lrltęlMedia sp, z o,cl,, ttL ])ozlrańska 56, 64-51 0 Wronki

uzilsatlnicnie rvyboru :

Wyl<onalvca nie podlega wykluczclliu irv rvynikLr batlania ioceny of'efta Wykonawcy uzyskała największa
liczbę Ptrnktórv, na poclstarvic określonych 1,:rzez Zarrtarvialącego kryteliów tj, ceny oraz glłlll.ancji
idodatkowyclr godzitl p1,ogralrlistycznych, Olel,ta Wyl<onawcy spelnia wszystkie rvarulrki okI.eślone 1ltzez
Zarlarviającego w SWZ oraz.jest zgodna z tlstawą Pzp.

Nazrvy (firmy). albo imiona i nazrviska. siedziba albo mieisce zamieszkania i adresy wykonałvców. którzv
złożyli ofertv. a także nunl<tacia nrzyznana ofeltom w każdyIn kryteriunr ocenv ofert i laczna punktacia:

Lp. Naz\yn (filmł), albo imię inazlyisI(o,
siodzil)n nlbo miejscc zamieszkanił,
będ4cc miejscem łykony}vinin
dzialilności wykonłtYcy! l(tóry Zloż} l
ofertg

Pu nktłcja
przvznana ol'era ie
w l(rytelium ceD,l

Punktacja przyznann ofercie
w klytelium glvlrincja i
(lodlltkowc godżiny
pIogrnmistyczne

Łącznł
pun|(t^cjn

l
nFinity.pl sp. z o.o,, ul. Wandy 7/4, 53-
320 Wrocław.
NIP: 899 265 l4 36

l4,l7 pkt, 40 pkt, 54,17 pkt,

2.
Tro] InteI,Media sp, z o,o., ul,
Poznańska 56, 64-5 ]0 Wronki.
NIP:787 208 00 02

ó0 pkt, 40 pkt, 100 pkt.

CodiFive Sp. z o.o,, ul. Williama
Heerleina Lindleya l6, 02-013
Warszawa,
NlP 70l 097 88 34

2 1,25 pkt, 40 pkt, 6 ],25 pkt.



Na podstawie ar1.308, ust,2, trstarvy z dnia ll września 2019l,., Prawo zaIlórvieli pLrblicznych (Dz,U. ż021,
poz. 1I29 z póŻll. nl.), unowa w sprawie zalnówienia ptrblicznego zostanie zawalta z: Trol IntelMedia sp. z
o,o,, Lrl. I)oznatiska 56, 64-5l0 Wrollki r.v clniu 7.09,2022 r,,

zatw ięrdził:
Kielownik Zamawiającego

[ojłódill i t{hjsh Biblilltłia P!bliflna
w F!Bszowla

35-010 R!63Zów, ul, sokola 13
lel. 17 8ó ó94 4]

NlP B,13-02-6a-024
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