
 

 

      

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU ul.  Starościńska 1,  82-200 Malbork 

www.zamek.malbork.pl      

           

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert 
 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na  Druk i dostawę folderów, certyfikatów oraz plakatów dla Muzeum Zamkowego w 
Malborku. Znak sprawy: ZP.2611.9.2017.bm 

  
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji odczytał kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 31.617,15 zł brutto a następnie dokonał otwarcia 

złożonych ofert.  

 

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert, a  otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09 czerwca 2017r. o godzinie 09:15  

w siedzibie Zamawiającego. Poniżej zbiorcze zestawienie informacji odczytanych podczas sesji otwarcia ofert.  
 

Nr 

 oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Cena ofertowa 

brutto 

 

Termin wykonania 

zamówienia 

 

Warunki 

płatności 

1. 
LUKSTAR Łukasz Mąkowski 
ul. F. Chopina 26, 98-220 Zduńska Wola   

27.490,92 zł 

 
33 dni kalendarzowych  

od dnia podpisania 
umowy 

 

 
Zgodnie z 

SIWZ 

2. 
Drukarnia „SIL-VEG-DRUK” s.c. 
 ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec 

27.084,60 zł  

 
33 dni kalendarzowych  

od dnia podpisania 
umowy 

 
Zgodnie z 

SIWZ 

3. 
Media Vision Robert Jadusiński  
ul. Śnieżna 5 lok. 9-11, 80-554 Gdańsk 

27.582,75 zł 

 
33 dni kalendarzowych  

od dnia podpisania 
umowy 

 
Zgodnie z 

SIWZ 

4.  
Korel-Graf Krzysztof Zakrzewski 
ul. Prusa 2A, 82-200 Malbork 

22.711,95 zł 

 
33 dni kalendarzowych  

od dnia podpisania 
umowy 

 
Zgodnie z 

SIWZ 

5.  
ABA PAPIER Int. Sp. z o.o. 
ul. Heyki 27, 70-631 Szczecin 

22.707,03 zł 

 
33 dni kalendarzowych  

od dnia podpisania 
umowy 

 
Zgodnie z 

SIWZ 

6.  
ZAPOL Sobczyk S.J. 
Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin  

41.586,30 zł 

 
33 dni kalendarzowych  

od dnia podpisania 
umowy 

 
Zgodnie z 

SIWZ 

7. 

DRUKARNIA W&P Edward Waszkiewicz, 
Aleksander Panter Sp. J. 
ul. Akacjowa 29, 82-200 Malbork  
   

38.130,00 zł  

 
33 dni kalendarzowych  

od dnia podpisania 
umowy 

 
Zgodnie z 

SIWZ 

 

UWAGA: 

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 ustawy Pzp. Wraz z złożeniem 

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

zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. W załączeniu Wzór oświadczenia o przynależności do 

grupy kapitałowej. 

Pobierz:   Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (doc.) 

  
  

 

Informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.06.2017r.  


