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Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
na usługę doradztwa dotyczącego wprowadzenia produktów tj. hologramy 3D wykorzystywane w reklamie 

firmy LEDHOLO, dedykowanych na rynek ZEA oraz doradztwa związanego z uzyskaniem ochrony własności 
intelektualnej za granicą dla produktów tj. hologramy 3D wykorzystywane w reklamie, przeznaczonych do 

sprzedaży na rynku ZEA. Usługi realizowane dla firmy Ledholo Sp. z o.o. w ramach PROGRAMU 
OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. 

 
Zamawiający LEDHOLO Sp. z o.o., Ks. P. Wawrzyniaka 13/1, 70-392 Szczecin, informuje, że w postępowaniu 
ofertowym na usługę doradztwa związanego z wprowadzeniem produktów tj. hologramy 3D wykorzystywane w 
reklamie firmy LEDHOLO, dedykowanych na rynek ZEA oraz doradztwa związanego z uzyskaniem ochrony własności 
intelektualnej za granicą dla produktów tj. hologramy 3D wykorzystywane w reklamie, przeznaczonych do sprzedaży 
na rynku ZEA, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty 
Technologiczne”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta 
złożona przez: 

Buzzcenter Sp. z o.o. 
Zielone Wzgórze 1, Głosków 

 
Uzasadnienie: 

Wyżej wymieniony Dostawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w zapytaniu 
ofertowym, tj. kryterium:  cena ofertowa netto  maksymalnie 100 punktów. 
 
Cena netto wybranej oferty dla usługi doradztwa dotyczącego wprowadzenia produktów tj. hologramy 3D 
wykorzystywane w reklamie firmy LEDHOLO, dedykowanych na rynek ZEA: 20 000,00 zł netto  
Cena netto wybranej oferty dla usługi doradztwa dotyczącego uzyskania ochrony własności intelektualnej za granicą 
dla produktów tj. hologramy 3D wykorzystywane w reklamie, przeznaczonych do sprzedaży na rynku ZEA: 16 000,00 
PLN netto 
 
W prowadzonym postępowaniu ofertę złożyło trzech dostawców:  
1. T.BRZOZOWSKI & M.AMERSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH S.C. ze Szczecina 
2. Buzzcenter Sp. z o.o. z Głoskowa 
3. Touch Point Sp. z o.o. z Podkowy Leśnej 
 
Biorąc pod uwagę kryteria wyboru, oferty poszczególnych dostawców dla doradztwa dotyczącego wprowadzenia 
produktów wyglądają następująco: 
 

Oferent Buzzcenter 
Sp. z o.o. 

Touch Point 
Sp. z o.o. 

T.BRZOZOWSKI & M.AMERSKI 
KANCELARIA RADCÓW 
PRAWNYCH S.C. 

Kryterium     

Cena 100 76,92 80 
Razem 100 76,92 80 
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Biorąc pod uwagę kryteria wyboru, oferty poszczególnych dostawców dla doradztwa związanego z uzyskaniem 
ochrony własności intelektualnej wyglądają następująco: 
 

Oferent Buzzcenter 
Sp. z o.o. 

Touch Point 
Sp. z o.o. 

T.BRZOZOWSKI & M.AMERSKI 
KANCELARIA RADCÓW 
PRAWNYCH S.C. 

Kryterium     

Cena 100 72,73 80  
Razem 100 72,73 80 

 
 
 
 
……………………………………………………… 
(podpis osoby reprezentującej Zamawiającego) 


