
Nr sprawy: BAG-88/20 

Usługa naświetlania, druku i oprawy publikacji „Kardynał Bolesław Kominek-biskup, dyplomata, wizjoner”  

oraz publikacji/albumu pod roboczym tytułem „Walki powietrzne w obrazach”  

wraz z dostarczeniem do magazynu IPN 

Warszawa, dnia 10-11-2020 r. 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 

Nr 

oferty 
Nazwa Wykonawcy 

Część I Część II 

Cena 

oferty 

brutto 

(zł) 

Okres na ujawnienie 

się wad  

w dostarczonej 

publikacji (m-ce) 

Cena 

oferty 

brutto 

(zł) 

Okres na ujawnienie 

się wad  

w dostarczonej 

publikacji (m-ce) 

1 

Bonus Liber Sp. z o.o. 

ul. 17 Pułku Piechoty 7 

35-020 Rzeszów 

54 999,00 12   

2 

Zakład Poligraficzny SINDRUK 

ul. Firmowa 12 

45-594 Opole 

25 042,50 12   

3 

ZAPOL Sobczyk Sp. Jawna 

Al. Piastów 42 

71-062 Szczecin 

24 360,00 12 45 360,00 12 

4 

Pasaż Sp. z o.o. 

ul. Rydlówka 24 

30-363 Kraków 

22 701,00 12   

5 

Drukarnia SKLENIARZ 

Włodzimierz Skleniarz 

ul. Czerwieńskiego 3D 

31-319 Kraków 

33 285,00 12 56 700,00 12 

6 

ARGRAF Sp. z o.o. 

ul. Jagiellońska 80 

03-301 Warszawa 

29 925,00 

____ 

W przypadku, gdy Wykonawca  

nie wskaże w ofercie okresu na 
ujawnienie się wad w dostarczonej 

publikacji - to Zamawiający uzna, 

że 
Wykonawca oferuje minimalny 

okres na ujawnienie się wad  

w dostarczonej publikacji tj.  
6 m-cy i przyjmie do oceny okres  

6 m-cy (Rozdział XVI SIWZ)  

  

7 

LEGRA Sp. z o.o. 

ul. Albatrosów 10C 

30-716 Kraków 

29 400,00 12 50 400,00 12 

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości: 

 część I – 19 000,00 zł brutto, 

 część II – 63 000,00 zł brutto. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843  

z późn. zm.) 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: 

„Usługę naświetlania, druku i oprawy publikacji  

„Kardynał Bolesław Kominek-biskup, dyplomata, wizjoner” oraz publikacji/albumu 

pod roboczym tytułem „Walki powietrzne w obrazach”  

wraz z dostarczaniem do magazynu IPN” 

(BAG-88/20) 

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

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.  


