
 

                       ZAKŁAD NARODOWY 
                         im. OSSOLIŃSKICH 
 
ul. Szewska 37,  50-139 Wrocław,  tel. 071 344-44-71,   fax 071 344-85-61,  NIP 897-10-82-476,  znio@znio.pl 

 

Wrocław, dnia  27.11.2017 r. 
OZP-2621-23/2017 
 

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

DLA ZADANIA NR 1, 2  
 

Przetarg nieograniczony nr OZP-2621-23/2017 pod nazwą: 
„Wykonanie i dostarczenie druków: Druki ogólne Muzeum Pana Tadeusza, Druk kalendarza dla 

Festiwalu Tradycji Literackich.” 

 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), dalej zwaną ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że  
w postępowaniu w: 

 

   ZADANIU NR 1  – Wykonanie i dostarczenie druków: Druki ogólne Muzeum Pana Tadeusza za 
najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez: 

Zakład Poligraficzny Moś  
i Łuczak Sp. jawna 
ul. Piwna 1 
61-065 Poznań 

 

Oferta została  wybrana jako   najkorzystniejsza w   oparciu   o   kryteria   oceny   ofert   oraz 
odpowiada   wszystkim wymaganiom   przedstawionym   w   ustawie   Prawo   zamówień 

publicznych      i   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie informujemy, że  na   
niniejsze zadanie nr 1 ofertę złożyło  3  Wykonawców.  

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przedstawiamy 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena  
Skrócenie 
terminu 
(dni) 

Punkty 
przyznane za 
cenę 

Punkty 
przyznane za 
skrócenie 
terminu 

Razem 
liczba 
punktów 

2 Zakład Poligraficzny Moś 
i Łuczak Sp. j. 
ul. Piwna 1 
61-065 Poznań 

40.221,00 4 dni 60 40 100 

 

  ZADANIU NR 2  – Wykonanie i dostarczenie druków: Druk kalendarza dla Festiwalu Tradycji 

Literackich, za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez: 

Zakład Poligraficzny Moś  
i Łuczak Sp. jawna 
ul. Piwna 1 
61-065 Poznań 



2 
 

Oferta została  wybrana jako   najkorzystniejsza w   oparciu   o   kryteria   oceny   ofert   oraz odpowiada   
wszystkim wymaganiom   przedstawionym   w   ustawie   Prawo   zamówień publicznych      
 i   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie informujemy, że  na   niniejsze zadanie nr 
2  ofertę złożyło  2  Wykonawców. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przedstawiamy 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena  
Skrócenie 
terminu 
(dni) 

Punkty 
przyznane za 
cenę 

Punkty 
przyznane za 
skrócenie 
terminu 

Razem 
liczba 
punktów 

2 Zakład Poligraficzny Moś 
i Łuczak Sp. j. 
ul. Piwna 1 
61-065 Poznań 
 

6.734,25 4 dni 60 40 100 

 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym na zadanie nr 1 Wykonanie i dostarczenie 

druków: Druki ogólne Muzeum Pana Tadeusza oferta nr 1 złożona przez  Wykonawcę ESTAMPAR 
 Sp. z o. o.  ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa , została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy pzp tj. 
Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny, która została 
zaproponowana przez Wykonawcę na realizację zadania nr 1. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie 
oraz nie udzielił wyjaśnień 
 
Zamawiający informuje, że wyklucza z postępowania Wykonawcę: ANTON NEW 
TECHNOLOGY Sp. z o. o. ul. 18-go Stycznia 98B, 98-300 Wieluń, który złożył ofertę nr 3 dla 
zadania nr 1 i 2 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp, tj. Wykonawca nie złożył 
wymaganego oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od daty 
zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego, w związku z 
czym Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełniania ww. oświadczenia. Wykonawca nie 
odpowiedział na wezwanie i nie uzupełnił żądanego przez Zamawiającego oświadczenia.   
 

 
Zamawiający przekazuje niniejsze pismo drogą elektroniczną i żąda potwierdzenia jego otrzymania 
na adres: marta.pasek-zarzycka@ossolineum.pl. 

 
 

Zatwierdził: 
Dyrektor ZNiO 
(-) dr Adolf Juzwenko 

 
 

 
 
 

 
 


