oznaczenie sprawy: KM-G-I.ZP.U.272.76.2019.AP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 30.09.2019 R.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Usługę opracowania redakcyjnego, opracowania layoutu, opracowania graficznego, wykonania składu, korekty,
łamania, przygotowania do druku, wydruku i dostawy oraz tłumaczenia na język angielski katalogu promującego
walory i potencjał gospodarczy województwa mazowieckiego”
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 122 508.00 PLN
Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy nie później jednak niż do 20 grudnia
2019 r.
Warunki płatności: płatności zostaną dokonane na warunkach określonych w umowie
Do godz. 09:30 wpłynęły 4 oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1.
2.
3.
4.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

Pracowania C&C Sp. z o.o
ul. Porannej Bryzy 33, 03-284 Warszawa

2.

3.

4.

OFICYNA WYDAWNICZA
RYNEK POLSKI SP. Z O.O.
ul. Elektoralna 13, 00-137 Warszawa
Edyta Wojciechowska Jadczak
E-BIT
ul. Kołowa 42, 03-536 Warszawa
Oficyna Wydawnicza Liber Novum,
Marzena Wiśniewska
ul. Jesienna 7, 85-365 Bydgoszcz

Cena brutto
(z VAT),
zamówienia
w PLN

Aspekt społeczny
(Deklarowana liczba osób, o
których mowa w art. 29 ust. 4
ustawy, skierowanych przez
Wykonawcę lub podwykonawcę
do realizacji zamówienia)

67 725,00

0 osób

109 854,00

33 779,55

41 100,00

3 osoby

1 osoba

2 osoby

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 tj.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej
www.zamowienia.mazovia.pl przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), w związku z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji i dostępny jest na stronie www.zamowienia.mazovia.pl.
Oświadczenie należy przesłać za pośrednictwem faksu: 022 59 79 043 lub poczty elektronicznej:
ada.pisarska@mazovia.pl lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Wydział Zamówień Publicznych, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem „Oświadczenie dot. grupy
kapitałowej, sprawa nr KM-G-I.ZP.U.272.76.2019.AP”

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
/-/
Krzysztof Strachota-Osiński

Warszawa, 01.10.2019 r.

