
 
 

 

Gdynia, dn. 23.08.2017r. 
 
 
 
Dotyczy: postępowania nr EZP.2.2017 o udzielenie zamówienia publicznego na usługę:  
Druk i dostawa książek oraz czasopisma dla Muzeum Emigracji w Gdyni 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  
 

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający przekazuje następujące informacje 
z otwarcia ofert na ww. postępowanie, które odbyło się w biurze Muzeum Emigracji w Gdyni w dniu 
23.08.2017r. o godz. 9.30. 
Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę brutto dla:  
 
I części: 10.000,00 zł  
II części: 4.000,00 zł  
III części: 80.000,00 zł 

 
Zamawiający na otwarciu ofert wskazał kryteria oceny ofert wskazane w SIWZ:  
I część: Cena  brutto  oferty – 60%, Termin wykonania zamówienia jednostkowego – 40%. 
II i III część: Cena brutto oferty – 60%, Jakość techniczna – 20%, Termin dostawy – 20% 
 
 
W terminie składania ofert wpłynęły 4 oferty. Oferty zostały otwarte w kolejności, w jakiej zostały 
złożone w przedmiotowym postępowaniu. 

 
 

L.p. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
Cena ofertowa brutto 

[zł] 

Termin 
wykonania 

zamówienia/
dostawy 

 

1. 
Pasaż sp. z o.o. 
ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków 

I część        7.234,50 zł 
II część    12.332,25 zł 

15 dni 
23 dni 

2. Zapol Sobczyk Sp. J. 
Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin 

I część       7.665,00 zł 15 dni 

3. 
Petit-skład-druk-oprawa, Wojciech Guz  
i Wspólnicy Sp. Komandytowa 
ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin 

I część      7.717,50 zł 
II część     7.087,50 zł 

15 dni 
15 dni 



 
 

 

4. PRINTRADE Przemysław Czarnul 
Ul. Żuławska 13, 83-020 Cedry Małe 

I część     7.728,00 zł 
II część    7.890,75 zł 

15 dni 
15 dni 

 
 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust.  5 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
 

Z-ca Dyrektora 
Muzeum Emigracji w Gdyni 

Sebastian Tyrakowski 
/podpis w oryginale/ 


