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„Skład, łamanie i korekta publikacji dla IPN” 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Warszawa, dnia 02.10.2020 r. 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 

 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy Cena (brutto) Okres gwarancji 

1 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii 

Eksploatacji 

ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom 

3 247,20 zł 24 miesiące 

2 
Papercut Joanna Kołacz- Śmieja 

Zabłocie 25/3, 30-701 Kraków 
5 535,00 zł 24 miesiące 

3 
Wydawnictwo DRAGON Sp. z o.o.  

ul. 11 Listopada 60-62, 43-300 Bielsko Biała 
7 380,00 zł 24 miesiące 

4 
Studio Graficzne Piotr Kurasiak 

ul. Szymanowskiego 10a/8, 59-400 Jawor 
1 225,00 zł 24 miesiące 

5 
AMALKER Sp. z o.o. 

ul. Stefana Okrzei 21 lok. 4, 03-715 Warszawa 
2 829,00 zł 24 miesiące 

6 
Pracownia C&C Sp. z o.o. 

ul. Porannej Bryzy 33, 03-284  
3 444,00 zł 24 miesiące 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 750,00 zł brutto. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji jest 

obowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zał. 1:  wzór oświadczenia  
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Załącznik nr 1  

Oświadczenie Wykonawcy 

reprezentując Wykonawcę 

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

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

(nazwa Wykonawcy) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Skład, łamanie i korektę publikacji dla IPN”  

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  

w związku z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją o Wykonawcach,  

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, oświadczam że: 

1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  

z żadnym z Wykonawców* 

2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  

z Wykonawcą* 

……………….……………………………………………………………………………….…..  

* niepotrzebne skreślić 

......................................... dnia ................................ ................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji  

i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369, 1571, 1667) wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  


