Warszawa, 2L.07.202L

Instytut Badań
Literackich Polskiej
Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

lnformacja o wyborze najkorzystniejsze oferty
ZamawiającY, lnstYtut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, informuje, że w postępowaniu
o

udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pt. Drłk
offsetowY 5 tomów z serii ,,Dromat potski. Reaktywocja" orlz dostarczenie do siedziby

Zamawiajqcego wydrukowanych egzemplarzy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wykaz ofert złozonych do dnia 20.07.2O2t do godziny 12,0O

LP.

Dane Wykonawcy
(podać nazwę albo imię

Cena

i

nazwisko wykonawcy,
adres siedziby lub miejsca
zamieszkania)
1

Matrix-Druk Sp. z o.o.
SP.K., ul. Okulickiego 7,/9,
05-500 Piaseczno

netto/brutto
PLN

Ocena
przesłanego

egzemplarz

a(W

Inne kryteria

Uwagi

(np. gwarancja,
termin wykonania)

pu nktach )

61 600,00 /

20

64 680,00

Gwarancja: 12 mies,
Termin realizacji
zamówienia : 20 dni
na jedną pozycję
Termin wazności
oferty: 3 miesiące

2

ZAPOL Sobczyk Spółka
Jawna, al. Piastów 42, 77062 Szczecin

72 722, 50 /
76 35B, 62

20

Gwarancja: 24 mies.
Termin realizacji
zamówienia: 21 dni
Termin ważności
oferty: do

2I.t0.202I

3

Zakład Poligraficzny
SINDRUK ul. Firmowa 12
45-594 Opole

64 272,00 /

ż0

67 4B5,60

Gwarancja: nie
podano

Termin realizacji
pojedynczego
nakładu: nie podano
Termin ważności
oferty: nie podano

4

UNIDRUK Sp, z o.o. spółka

komandytowa, ul
Bronowicka t77, 30-I2I
Kraków

39 L29,00 /

41 0B5, 45

20

Gwa ra ncja

:1

ro k

Czas realizacji
jednego tytułu: 20
dni

Termin wazności
oferty: 60 dni

Oferent nie spełnia
wymagania opisanego w
zapytaniu ofertowym:
WażnoŚĆ oferty; minimum
3 miesiące od daty terminu
składania ofert.

Najkorzystniejszą ofertę złożyłwykonawca
Matrix-Druk Sp. zoo, ul, OkulickieEo

7

:

/9,05-500 Piaseczno

Uzasadnienie: Zamawiający dokonał wyboru oferty przy zastosowaniu kryterium: cena

-

waga

krYterium 50%, ocena egzemplarza książki wydrukowanej przez Wykonawcę
- waga kryterium 50%.
WYmaganiem oPisanym w zamówieniu była ważnośćoferty: minimum 3 miesiące od daty terminu
składania ofert. Ponadto opisany w zamówieniu termin realizacji pojedynczego tytułu nie może
PrzekroczYĆ 21 dni. SpoŚród ofert, które spelniły ww. warunki najwyżej oceniono ofertę firmy MatrixDruk, która otrzymała 100% punktów.

lNSTYTUTU

PoLSKlEJ

pof, dr

hab.
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dyrektora
zamawiającego

