
 

 

 

Warszawa, dnia 24 stycznia 2018 r. 
 

PZP.271.1.2018 
 

 
 
 

dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Druk katalogu do wystawy czasowej „Obcy w domu. Wokół 
Marca 1968 r.”  

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
23 stycznia 2018 w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyło się otwarcie ofert  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Druk 
katalogu do wystawy czasowej „Obcy w domu. Wokół Marca 1968 r.” 

 
1. W terminie składania ofert, tj. do 23 stycznia 2018 do godziny 10:15 wpłynęło 8 ofert.  

2. 1 oferta wpłynęła po terminie. 

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 32.443,20 zł brutto. 

4. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożone zostały następujące oferty: 

Nr 
oferty 

Łączna kwota 
brutto 

Nazwa i adres firmy Próbka 

 
1. 
 

32.970 zł 
 

Drukarnia Archidiecezjalna 
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice 

 
tak 

 
2. 

33.810 zł 
 

Argraf Sp. z o.o.,  
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa 

 
tak 

3. 
 

24.990 zł 
 

Drukarnia Dimograf 
ul. Legionów 83, 43-300 Bielsko-Biała 

 
tak 

4. 30.190 zł 
Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp.j. 

ul. Tygrysia 50, Sobolewo,  
15-509 Białystok 

tak 

5. 29.400 zł 
Zakład Poligraficzny Sindruk, 
ul. Obrońców Stalingradu 66,  

45-565 Opole 
tak 

6. 32.970 zł 
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j.,  

ul. Piwna 1, 61-065 Poznań 
tak 

7. 22.940 zł 
Pasaż sp. z o.o., 

ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków 
tak 



 

 

 

8. 32.550 zł 
Zakład Poligraficzny Akcydens Adam Cichocki i 

Synowie s.j. 
ul. Pocztowa 5, 05-080 Laski 

tak 

   
 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy pzp „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania 
informacji o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 albo od zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawca nie prowadzą do zakłócenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 

 
 

 


