
 

 

 

Warszawa, dnia 19 listopada 2020 r.  

 

 

 

 

INFORMACJA  

Z OTWARCIA OFERT 

 

(zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

 

1. W dniu 19 listopada 2020 r. o godz. 16:15 Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert złożonych 

w postępowaniu na : „Usługę polegającą na wydrukowaniu książki „Deportacja i praca 

przymusowa. Dzieci polskie i sowieckie w nazistowskich Niemczech i okupowanej Europie 

Wschodniej w latach 1939–1945” Znak sprawy: ZP/ISIM- 37/2020 

 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  

i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) zwanej dalej „Ustawą”. 

 

3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, iż zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 11 500,00 zł brutto 

 

4. W terminie określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oferty złożyło pięciu Wykonawców. Pełne dane Wykonawców oraz oferowane kwoty brutto 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Deklarowany okres 

gwarancji dłuższy o 12 

miesięcy od 

minimalnego okresu 

gwarancji określonego 

w § 9 załączniku nr 3 

do SIWZ 

Cena całkowita 

brutto w zł 

1 

PETIT – SKŁAD-DRUK-OPRAWA 

Wojciech Guz i Wspólnicy sp. k.  

ul. Tokarska 13 20-210 Lublin 

TAK 12 600,00 zł  

2 

ZAPOL SOBCZYK Sp. j. 

AL. Piastów 42 

71-062 Szczecin 

TAK 18 060,00 zł  

3 

SYSTEM GRAF Agencja 

Reklamowo-Wydawnicza Janusz 

Laskowski 

 Zemborzyce  Tereszyńskie 73B  

20-515  Lublin 

TAK 17 902,050 zł 

4 

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY 

SINDRUK ul. Firmowa 12. 45-594 

Opole 

TAK 11 130,00 zł  



 

 

Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 Ustawy – tj.  

o obowiązku przekazania przez wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, oświadczenia  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. W/w dokumenty należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie 

w siedzibie Zamawiającego.  

 

5 

Pracownia Poligraficzno-

Introligatorska INTRO DRUK Anna 

Dębińska ul. Przemysłowa 3B  

75-216 Koszalin 

TAK 10 080,00 zł 


