Warszawa, 07.12.2020 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup i sukcesywna dostawa prasy krajowej i zagranicznej na potrzeby
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2021 roku - nr sprawy: 23/ZP/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej: „uPzp”,
Zamawiający przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3 i 4 ww. artykułu.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego wynosi: 311 660,16 zł (wartość zamówienia na część I –
134 677,05 zł, wartość zamówienia na część II – 176 983,11 zł).
Część I - Prasa krajowa:
W terminie przewidzianym na złożenie ofert, tj. do 07.12.2020 r. g. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer
Cena oferty brutto
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
oferty
w złotych

1

2

Garmond Press S.A.
ul. Lubicz 3
31-034 Kraków

Ruch S.A.
ul. Annopol 17A
03-236 Warszawa

Termin wykonania

139 119,67 zł

Jak w SIWZ i IPU, tj.: dostawy będą
realizowane od dnia zawarcia umowy do
dnia 31 grudnia 2021 r., a w razie
wydania tytułu prasowego z prenumeraty
za rok 2021 po upływie tego terminu
- do dnia 28 lutego 2022 r.

138 862,84 zł

Jak w SIWZ i IPU, tj.: dostawy będą
realizowane od dnia zawarcia umowy do
dnia 31 grudnia 2021 r., a w razie
wydania tytułu prasowego z prenumeraty
za rok 2021 po upływie tego terminu
- do dnia 28 lutego 2022 r.

Okres gwarancji

Warunki płatności

nie dotyczy

Jak w SIWZ i IPU, tj.: płatność przelewem
w 12 transzach, płatnych po zakończeniu
każdego miesiąca w terminie do 21 dni od dnia
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT.

nie dotyczy

Jak w SIWZ i IPU, tj.: płatność przelewem
w 12 transzach, płatnych po zakończeniu
każdego miesiąca w terminie do 21 dni od dnia
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
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4

G.L.M Sp. z o.o.
ul. Uprawna 3
02-967 Warszawa

124 892,39 zł

Jak w SIWZ i IPU, tj.: dostawy będą
realizowane od dnia zawarcia umowy do
dnia 31 grudnia 2021 r., a w razie
wydania tytułu prasowego z prenumeraty
za rok 2021 po upływie tego terminu
- do dnia 28 lutego 2022 r.

nie dotyczy

Jak w SIWZ i IPU, tj.: płatność przelewem
w 12 transzach, płatnych po zakończeniu
każdego miesiąca w terminie do 21 dni od dnia
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT.

Część II - Prasa zagraniczna:
W terminie przewidzianym na złożenie ofert, tj. do 07.12.2020 r. g. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer
Cena oferty brutto
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
oferty
w złotych

3

Centrala Handlu Zagranicznego
ARS POLONA S.A.
ul. Obrońców 25
03-933 Warszawa

176 999,34 zł

Termin wykonania
Jak w SIWZ i IPU, tj.: dostawy będą
realizowane od dnia zawarcia umowy do
dnia 31 grudnia 2021 r., a w razie
wydania tytułu prasowego z prenumeraty
za rok 2021 po upływie tego terminu
- do dnia 28 lutego 2022 r.

Okres gwarancji

Warunki płatności

nie dotyczy

Jak w SIWZ i IPU, tj.: płatność przelewem
w 12 transzach, płatnych po zakończeniu
każdego miesiąca w terminie do 21 dni od dnia
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
przedmiotowej informacji, jest zobowiązany do przekazania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
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