
 
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 

nazwą ,,Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2018-2023 nr projektu 11H 18 

0246 86 kwota finansowania 1 790 520,00 zł 

 

Warszawa, dnia 10.09.2020 r. 

  

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana 

Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich”, nr sprawy: AG-26.15.2020 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

1. Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843), dalej zwanej „ustawą Pzp”, poniżej 

przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.   

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką, zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, która wynosi: cz. I – 167 655,47 zł, cz. II – 189 131,25 zł.   

3. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:  

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena oferty  

w PLN 

Termin realizacji od dnia 

złożenia zamówienia 

Termin 

przydatności, 

okres gwaranci  

i warunki 

płatności 

1 

Zakład Poligraficzny 

SINDRUK  

ul. Firmowa 12 

45-594 Opole 

Cz. I - 56 431,62 

Cz. II- 80 263,15 

Cz. I - 7 dni 

Cz. II – 7 dni  
Zgodnie z SIWZ 

2 

Zakład Poligraficzny  

Antoni Frąckowiak  

ul. Unii lubelskiej 3 

61-249 Poznań  

Cz. I – 111 588,75 

Cz. II - 125 895,00 

Cz. I – 14 dni  

Cz. II – 14 dni 
Zgodnie z SIWZ 

3 

Drukarnia Agencja 

Reklamowo-Wydawnicza  

SYSTEM-GRAF 

Janusz Laskowski  

Zemborzyce Tereszyńskie 73B 

20-515 Lublin 

Cz. I – 99 303,75 

Cz. II – 106 260,00 

Cz. I – 7 dni  

Cz. II – 7 dni 
Zgodnie z SIWZ 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, 

tj. obowiązku złożenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

niniejszej informacji, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 



 

                

str. 2 

 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Ww. oświadczenie należy 

złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w załączeniu).   

 

 

 



 

                

str. 3 

 

 Załącznik nr 4 do SIWZ 

UWAGA:  

Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

Wykonawca: 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

          (nazwa, adres, NIP) 

reprezentowany przez: 

………………………………………. 

………………………………………. 

(Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Oświadczenie o przynależności 

albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Dotyczy oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego „Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana 

Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich”, nr sprawy AG-26.15.2020,  

w imieniu Wykonawcy:  

........................................................................................................................... 

(Nazwa Wykonawcy) 

oświadczam w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, że:  

*) nie należę do grupy kapitałowej,  

*) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076; ze zm.), w skład której 

wchodzą następujące podmioty: 

Lp. Nazwa Adres 

1.   

2.   

 

Niniejszym składam dokumenty / informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu: 

…………………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………… 

(data i podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy) 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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