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Do Wszystkich Zainteresowanych 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę kopert i papieru 

zwojowego na potrzeby akcji masowych, znak postępowania: TZ/271/47/20. 

 

Informacja z otwarcia ofert 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert 

w przedmiotowym postępowaniu, które odbyło się w dniu 01.12.2020 r. o godzinie 13:00 w siedzibie 

Zamawiającego. 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:    

- 2 247 656,20 zł brutto (słownie złotych: dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy 

sześćset pięćdziesiąt sześć i 20/100), w tym: 

Część A – Zakup i dostawa kopert jedno i dwuokienkowych na potrzeby akcji masowych 

w liczbie 22 110 000 szt. – 1 147 656,20 zł (słownie złotych: jeden milion sto czterdzieści siedem 

tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć i 20/100), 

Część B –  Zakup i dostawa 250 000 kg papieru zwojowego na potrzeby akcji masowych –  

1 100 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto tysięcy i 00/100) 

2. Zestawienie ofert złożonych w terminie:  

2.1. Część A – Zakup i dostawa kopert jedno i dwuokienkowych na potrzeby akcji masowych 

w liczbie 22 110 000 szt. 

 

nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena oferty 

w PLN brutto 
Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 
Warunki płatności 
zawarte w ofercie 

Gwarancja 

1. 

WZ Eurocopert Sp. z o. o. 

ul.  Koszalińska 93 

78-400 Szczecinek 

1 014 971,40 zł Zgodnie z  SIWZ Zgodnie z  SIWZ nie dotyczy 
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2.2. Część B – Zakup i dostawa 250 000 kg papieru zwojowego na potrzeby akcji masowych 

 

Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych 

Tomasz Dziedzic 

nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena oferty 

w PLN brutto 
Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia 
Warunki płatności 
zawarte w ofercie 

Gwarancja 

2. 

Samindruk Sp. z o. o. 

ul.  Sikorskiego 37 

87-300 Brodnica 

947 100,00 zł Zgodnie z  SIWZ Zgodnie z  SIWZ nie dotyczy 


