
 

 

                                  

PAO/X/MS/23/2018                    

       Warszawa, dnia 09 marca 2018 r. 

 
Wykonawcy  

 (znak zamówienia: 5/usł./2018) 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi drukowania dla 

Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Część I  

W 09 marca 2018 r. o godz. 10:20 nastąpiło jawne otwarcie ofert złożonych w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na usługi drukowania dla Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia – 115 900,00 zł brutto. 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, w wyznaczonym terminie złożono dwie ofert, na 

jawnym otwarciu ofert odczytano:  

Nr 

ofert 
Firma oraz adres wykonawcy 

Cena oferty 

brutto 

PLN 

1 

Agencja Reklamowa Top Agnieszka Łuczak 

ul. Toruńska 148 

87-800 Włocławek  

49 175,00 zł 

2 

Zapol Sobczyk sp.j. 

Al. Piastów 42 

71-062 Szczecin 

61 395,00 zł 

 

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności jak w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Agencja Reklamowa Top Agnieszka Łuczak zadeklarowała czas wydruku wraz z dostarczeniem do 

Zamawiającego do kryterium oceny ofert 24 godziny, licząc od dnia akceptacji przez 

Zamawiającego sposobów realizacji zlecenia.  

 

Zapol Sobczyk sp.j. zadeklarował czas wydruku wraz z dostarczeniem do Zamawiającego do 

kryterium oceny ofert 72 godziny, licząc od dnia akceptacji przez Zamawiającego sposobów 

realizacji zlecenia.  



Część II 

W 09 marca 2018 r. o godz. 10:20 nastąpiło jawne otwarcie ofert złożonych w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na usługi drukowania dla Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia – 100 000,00 zł brutto. 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, w wyznaczonym terminie złożono dwie ofert, na 

jawnym otwarciu ofert odczytano:  

Nr 

ofert 
Firma oraz adres wykonawcy 

Cena oferty 

brutto 

PLN 

1 

Agencja Reklamowa Top Agnieszka Łuczak 

ul. Toruńska 148 

87-800 Włocławek  

53 990,00 zł 

2 

Zapol Sobczyk sp.j. 

Al. Piastów 42 

71-062 Szczecin 

36 715,00 zł 

 

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności jak w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Agencja Reklamowa Top Agnieszka Łuczak zadeklarowała czas wydruku wraz z dostarczeniem do 

Zamawiającego do kryterium oceny ofert 2 dni , licząc od dnia akceptacji przez Zamawiającego 

sposobów realizacji zlecenia.  

 

Zapol Sobczyk sp.j. zadeklarował czas wydruku wraz z dostarczeniem do Zamawiającego do 

kryterium oceny ofert 14 dni, licząc od dnia akceptacji przez Zamawiającego sposobów realizacji 

zlecenia.  

 

 


