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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

 

Dotyczy: postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego, o udzielenie zamówienia 

publicznego na: „Usługa druku i dostawa publikacji dla Wydziału Form 

Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” 
 

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

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) dalej 

zwanej „ustawą Pzp” przekazuje informacje z sesji jawnej otwarcia ofert: 

 

1.  Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 

zamówienia wynosi dla części I – 12.600,00 dla części II – 12.600,00. 

 

2. W terminie składania ofert tj. do dnia 20 grudnia 2017 roku do godz. 9:30 wpłynęły dwie oferty.  

 

Zestawienie złożonych ofert 
 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) oraz adres/siedziba 

Wykonawcy 

Część 

zamówienia  

Cena oferty 

brutto  

[złotych] 

Termin 

wykonania 

zamówienia    

Publikacja 

/próbka druku/ 

przedłożona do 

oceny jakości - 
tytuł 

Warunki 

płatności 

Oferta 

nr 1 

PASAŻ  Sp. z o.o 
30-363 Kraków, ul. Rydlówka 24 

Część 1   11.308,50 
Zgodnie              
z SIWZ 

Obrazy kwiatów i 

ptaków w sztuce 
Japonii i Zachodu 

Zgodnie             
z SIWZ 

Część 2 9.418,50 
Zgodnie          
z SIWZ 

Katalog 
Współczesna 
Architektura 

Chińska 

Zgodnie             
z SIWZ 

Oferta 

nr 2 

DRUKARNIA SKLENIARZ 
Włodzimierz Skleniarz 
30-133 Kraków, ul. J. Lea 118 

Część 1 8.557,50 
Zgodnie                  
z SIWZ 

Selected 
graduation 
projekts by 

Students of the 
Faculty … 

Zgodnie             
z SIWZ 

Część 2 10.815,00 
Zgodnie              
z SIWZ 

BTA 
Budownictwo, 
Technologie, 
Architektura 

Zgodnie             
z SIWZ 

 

UWAGA ! 

Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z innymi 

Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien wykazać, że istniejące 
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu. W przypadku 

Wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie w.w. oświadczenie  składa każdy z Wykonawców. 
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