
   

 

Znak: GAD1/MSIT/2019                                                                     Kraków, dnia 08.07.2019r. 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej 
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Otwarcie ofert na: „Dostawę gadżetów promocyjnych” dla potrzeb projektu pn.: Utrzymanie 
Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej MSIT w latach 2018-2020” 

Część I zamówienia – „wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w postaci 
długopisów i opasek odblaskowych na rękę”; 

Część II zamówienia – „wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych w postaci 
plecaków” 

- odbyło się w dniu 08.07.2019r. o godz. 12:15. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, w wysokości: 140 700,00 PLN brutto  

Oferty złożyli: 

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena oferty 
(BRUTTO) Termin wykonania Warunki płatności 

1 
 

Red Bird Sp. z o.o.  
ul. Lublinek 49 
93-469 Łódź 

 
Część I zamówienia: 
 
 
BRAK OFERTY 

-------- --------- 

 
 

Część II zamówienia: 

 

38.388,30 PLN 

Objęty specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia zakres 
zobowiązuje się zrealizować 
w terminie do dnia 
26.08.2019r. 

Oświadcza, że akceptuje 
zawarte w projekcie 
umowy warunki płatności 
– w całości po prawidłowej 
realizacji przedmiotu 
zamówienia 

2 Iwona Woś 
prowadząca działalność gosp. pn. 

Markowe Upominki Hurt Detal 
ul. Jana Kochanowskiego123 

83-000 Pruszcz Gdański 

 
Część I zamówienia: 

96.247,50 PLN 

Objęty specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia zakres 
zobowiązuje się zrealizować 
w terminie do dnia 
28.08.2019r. 

Oświadcza, że akceptuje 
zawarte w projekcie 
umowy warunki płatności 
– w całości po prawidłowej 
realizacji przedmiotu 
zamówienia 

 
  

Część II zamówienia: 

33.825,00 PLN 

Objęty specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia zakres 
zobowiązuje się zrealizować 
w terminie do dnia 
28.08.2019r. 

Oświadcza, że akceptuje 
zawarte w projekcie 
umowy warunki płatności 
– w całości po prawidłowej 
realizacji przedmiotu 
zamówienia 

3 Krzysztof Budzyński 
prowadzący działalność gosp. pn. 
Red Flamingo Krzysztof Budzyński 
Klebark Mały 15A, 10-687 Olsztyn 

 
Część I zamówienia: 

90.712,50 PLN 

Objęty specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia zakres 
zobowiązuje się zrealizować 
w terminie do dnia 
19.08.2019r. 

Oświadcza, że akceptuje 
zawarte w projekcie 
umowy warunki płatności 
– w całości po prawidłowej 
realizacji przedmiotu 
zamówienia 

 
  

Część II zamówienia: 

BRAK OFERTY 
------------ ----------- 

4 Jacek Ślebzak 
Prowadzący działalność gosp. pn. 

Autentic Jacek Ślebzak 
ul. Kompasowa 3 lok. 1 

04-048 Warszawa 

 
Część I zamówienia: 

68.880,00 PLN 

Objęty specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia zakres 
zobowiązuje się zrealizować 
w terminie do dnia 
19.08.2019r. 

Oświadcza, że akceptuje 
zawarte w projekcie 
umowy warunki 
płatności – w całości po 
prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia 

 

 

 
Część II zamówienia: 

BRAK OFERTY 

 

-------------- --------------- 

 
        Podpis: 

 


