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Oznaczenie sprawy: V-271-1-3/2017                     Nowy Sącz, dnia 21.12.2017r. 
 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz 

 
 

Informacja z otwarcia ofert 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie 

usług drukarskich w 2018 roku dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu" 

 

 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach Części I 

oraz Części II: 173.000,00 zł (brutto) 

2. Oferty, które wpłynęły do Zamawiającego do dnia 21.12.2017r. do godz. 12:00 w ramach Części I: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena zł 
brutto 

Termin 
wykonania 

Termin 
wykonania 

poszczególnych 
zleceń 

Okres  
gwarancji 

Warunki 
płatności 

1 

Drukarnia Kwadrat 
S.C. Paweł 

Sierotowicz,  
Małgorzata 
Sierotowicz 

ul. Lwowska 218b, 
33-300 Nowy Sącz 

 

108.446,64 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
do dnia 

31.12.2018 r 

- afisze repertuarowe, 
ulotki repertuarowe - 1 
dzień roboczy; 
- papiery firmowe, 
koperty firmowe, 
wizytówki, bilety 
Prezent, kartki 
świąteczne, kalendarze 
ścienne, 
notesy/notesiki, bilety, 
karnety  - 3 dni 
robocze; - torby 
firmowe, kalendarze 
biurkowe, pudełka na 
kalendarze biurkowe - 
9 dni roboczych;  
- biuletyny, foldery, 
katalogi, regulaminy, 
foldery programowe, 
broszury - 4 dni 
robocze; - afisze, 
plakaty, ulotki, 
zaproszenia, koperty do 
zaproszeń - 2 dni 
robocze 

zgodnie z 
treścią 
SIWZ. 

zgodnie z 
treścią 
SIWZ 
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3. Oferty, które wpłynęły do Zamawiającego do dnia 21.12.2017r. do godz. 12:00 w ramach Części II: 

2 

Drukarnia 
GOLDRUK  

Wojciech 
Golachowski 

ul. Kościuszki 28, 
33-300 Nowy Sącz 

 

122.745,39 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

do dnia 
31.12.2018 r 

- afisze repertuarowe, 
ulotki repertuarowe - 1 
dzień roboczy; 
- papiery firmowe, 
koperty firmowe, 
wizytówki, bilety 
Prezent, kartki 
świąteczne, kalendarze 
ścienne, 
notesy/notesiki, bilety, 
karnety  - 5 dni 
roboczych; - torby 
firmowe, kalendarze 
biurkowe, pudełka na 
kalendarze biurkowe - 
12 dni roboczych;  
- biuletyny, foldery, 
katalogi, regulaminy, 
foldery programowe, 
broszury - 5 dni 
roboczych; - afisze, 
plakaty, ulotki, 
zaproszenia, koperty do 
zaproszeń - 4 dni 
robocze 

zgodnie z 
treścią 
SIWZ. 

zgodnie z 
treścią 
SIWZ 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena zł 
brutto 

Termin 
wykonania 

Termin 
wykonania 

poszczególnych 
zleceń 

Okres  
gwarancji 

Warunki 
płatności 

1 

OMIKRON Sp. z 
o.o. ul. Kutrzeby 
15, 05-082 Stare 

Babice 
 

66.412,50 zł 

 
do dnia 

31.12.2018 r 
katalogi - 10 dni 
roboczych 

zgodnie z 
treścią 
SIWZ. 

zgodnie z 
treścią 
SIWZ 

2 

Drukarnia Kwadrat 
S.C. Paweł 

Sierotowicz,  
Małgorzata 
Sierotowicz 

ul. Lwowska 218b, 
33-300 Nowy Sącz 

 

48.464,85 zł 

 
 

do dnia 
31.12.2018 r 

katalogi - 10 dni 
roboczych 
 

zgodnie z 
treścią 
SIWZ. 

zgodnie z 
treścią 
SIWZ 

3 

Drukarnia 
GOLDRUK  

Wojciech 
Golachowski 

ul. Kościuszki 28, 
33-300 Nowy Sącz 

 

43.428,00 zł 

 
 

do dnia 
31.12.2018 r 

katalogi - 14 dni 
roboczych 

zgodnie z 
treścią 
SIWZ. 

zgodnie z 
treścią 
SIWZ 
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Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami Działu 7 SIWZ punktu 3: „Wykonawcy, 
którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 
przekazują 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. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. Stosowne oświadczenie 
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
Dyrektor Antoni Malczak (-) 


