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Protokot z wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybor oferty na kreacje graficzna. i emisje prezentacji promocyjnych {ogtoszeri reklamowych)

projektow realizowanych przez Politechnike Biatostocka, w miesieczniku (lub dodatku do

miesiecznika) o zasiegu ogolnopolskim prezentuj^cym tematyke biznesowq, ktory ukazuje sie

cyklicznie w postacidrukowanej, wjezyku polskim i jest rozpowszechniany odptatnie.

I. Emisja prezentacji promocyjnej (ogtoszenia reklamowego) projektu JNNO-EKO-TECH"

Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodet energii, budownictwa

energooszcze_dnego i ochrony srodowiska PB, projektu wspotfinansowanego przez Unie

Europejska, ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Infrastruktura i Srodowisko, w miesieczniku (lub dodatku do miesie_cznika) o zasiejju

ogolnopolskim prezentuj^cym tematyk^ biznesowq, ktory ukazuje sie. cyklicznie w postaci

drukowanej, w j^zyku polskim i jest rozpowszechniany odptatnie.
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II. Emisja prezentacji promocyjnej (ogtoszenia reklamowego) projektu Rozbudowa i

modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Biatostockiej realizowanego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, w miesie.czniku (lub

dodatku do miesi^cznika) o zasie.gu ogolnopolskim prezentuja.cym tematyke biznesowa., ktory

ukazuje sie cyklicznie w postaci drukowanej, w Jezyku polskim i jest rozpowszechniany

odptatnie.
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1. W dniu 18.07.2014 na stronie www.bip.edu.pl oraz na stronach internetowych w/w
projektow zamieszczono zapytanie ofertowe dotyczqce kreacji graficznej i emisje prezentacji
promocyjnych (ogtoszeri reklamowych) projektow realizowanych przez Politechnike
Biatostockq w miesieczniku (lub dodatku do miesiecznika) o zasiegu ogolnopolskim
prezentujqcym tematyke biznesowa,, ktory ukazuje sie cyklicznie w postaci drukowanej, w
Jezyku polskim i jest rozpowszechniany odptatnie.
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2. W wyznaczonym terminie wptynejy 2 oferty:

Nazwa oferenta

MEDIA IMPACT

POLSKAsp. zo.o.

ELEET VISION S.C.

Oferowana kwota brutto

1.

4 305,00 zt

brutto

20 000,00 zt

brutto

II.

4 305,00 zt

brutto

20 000,00 zt

brutto

Wymiary ogtoszenia

(w mm)

1.

207 x 278

207 x 278

II.

207 x 278

207 x 278

3. Wybor oferty:

Po weryfikacji ofert pod wzgl^dem kryteriow wyboru oferty (cena, liczba format (wymiar)

ogtoszenia) stwierdzono, iz na podstawie przyznanej punktacji wybrana zostata oferta: MEDIA

IMPACT POLSKAsp. zo.o
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