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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

w dniu 10 marca 2017r. 
 

 

 
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie graficzne, 

skład, druk i dystrybucja w 2017 roku 4 numerów biuletynu informacyjnego Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego „Nasza euroPROWincja”. 

 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 38.000,00 zł brutto  

 

 
Termin wykonania zamówienia: do dnia 6 grudnia 2017 r.  

 
 

Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

Zbiorcze zestawienie ofert: 
 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Cena brutto 
(waga 60%) 

Dodatkowy bezpłatny 
nakład  

(waga 20%)  

Jakość 
(waga 20%) 

1 
S-Print 2 Sp. z o.o. 

ul. Techników 5 
40-326 Katowice 

23.940,00 ZŁ 300 egzemplarzy 

Załączono próbny 
wydruk czasopisma, 
który będzie podlegał 
ocenie według zasad 
określonych w SIWZ 

2 
PRACOWNIA C&C Sp. z o. o. 

ul. Porannej Bryzy 33 
03-284 Warszawa 

22.680,00 zł 300 egzemplarzy 

Załączono próbny 
wydruk czasopisma, 
który będzie podlegał 
ocenie według zasad 
określonych w SIWZ 

3 

Smartlink Sp. z o.o. 

ul. Zjazd 2/4 
60-653 Poznań 

35.101,50 zł 300 egzemplarzy 

Załączono próbny 
wydruk czasopisma, 

który będzie podlegał 
ocenie według zasad 
określonych w SIWZ 

4 
ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna 

al. Piastów 42 
71-062 Szczecin 

31.734,00 zł 300 egzemplarzy 

Załączono próbny 
wydruk czasopisma, 
który będzie podlegał 
ocenie według zasad 
określonych w SIWZ 

 

 
 

 
 

 

 



Podpisy członków komisji:  

 

Przewodniczący Komisji: Grażyna Organowska                         

Sekretarz Komisji: Paulina Kałużna                         

Członek Komisji: Adrian Kapuściński               

 
 

UWAGA: 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zamieszcza niezwłocznie informacje z otwarcia ofert  na 

stronie internetowej. 
 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w 

formie pisemnej wypełniony Załącznik nr 2C do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego 

na stronie internetowej powyższych informacji. 


