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Warszawa, dnia 06 listopada 2020 r. 

Znak sprawy: PN/3/2020 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO 

 NA PODSTAWIE art. 86 ust. 5  

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 

zmianami) 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

druk metodą offsetową, konfekcjonowanie oraz wysyłkę kalendarzy oraz kart świątecznych Biura 

Programu „Niepodległa” na rok 2021, znak sprawy PN/3/2020  

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) dalej „Ustawa”, Zamawiający informuje, że w dniu 06 listopada 

2020 r. o godz. 13.00, w biurze siedziby Zamawiającego, Zamawiający dokonał otwarcia ofert 

złożonych w w/w postępowaniu oraz informuje, że: 

1. Kwota jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 120.000,00 zł 

(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) brutto. 

2. Dane Wykonawców (nazwy, firmy oraz adresy), którzy złożyli oferty w terminie określonym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ceny brutto i terminy wykonania 

przedmiotu zamówienia zawarte w złożonych ofertach są następujące: 

 

Numer  

oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty w złotych 

brutto 

Termin wykonania 

zamówienia 

1. ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, al. 

Piastów 42,  71-062 Szczecin 

95 817,00 zł 5 dni 

2. Drukarnia SIL VEG DRUK S.C., 

ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec   

258 300,00 zł 8 dni 

 

Stosownie do dyspozycji art. 24 ust. 11 Ustawy Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej Zamawiającego tej informacji, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o 
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przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o 

którym mowa stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.    

 

__________________________ 

        Wojciech Kirejczyk 

Zastępca Dyrektora 

        Biura Programu „Niepodległa” 
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