
 

 

1 

                                                     

 

 

 

Warszawa, 4 czerwca 2018 roku 

 

DOP.26.26.2018 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i 
  niedowidzących. 

 

Protokół z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Warszawy na Rynku Starego 
Miasta 28, 00-272 w Warszawie, 4 czerwca 2018  roku o godzinie 10:30, dotyczącego postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

 

dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewidzących i  niedowidzących. 

Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

Część pierwsza: 10 000 zł (netto), 12 300 zł (brutto) (kwota bez uwzględnienia zamówień uzupełniających) 

Stawka podatku VAT: 23% 

Część druga: 60 000 zł (netto),  63 800 zł (brutto) (kwota bez uwzględnienia zamówień uzupełniających) 

Stawka podatku VAT: 23% 

Część trzecia: 70 000 zł (netto), 86 100 zł (brutto) (kwota bez uwzględnienia zamówień uzupełniających) 

Stawka podatku VAT: 23% 

Część czwarta: 10 000 zł (netto), 12 300 zł (brutto) (kwota bez uwzględnienia zamówień uzupełniających) 

Stawka podatku VAT: 23% 

Część piąta: 380 000 zł (netto), 467 400 zł (brutto) (kwota bez uwzględnienia zamówień uzupełniających) 

Stawka podatku VAT: 23% 

 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 4 czerwca 2018 roku do godz. 10:15 – wpłynęło 7 ofert: 

część pierwsza postępowania – nie wpłynęła żadna oferta; 

część druga postępowania – nie wpłynęła żadna oferta; 

 

część trzecia postępowania: 

Lp.  Wykonawca Cena oferty brutto Termin dostawy 

1. ALTIX  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Modlińska 246C 

03-152 Warszawa 

 

42 300,00 

 

1 dzień 
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2. S2 Projekty spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

ul. Cezaka 13/2 

95-100 Zgierz 

 

51 400,00 

 

29 czerwca 2018 roku. 
24 dni /zapis oryginalny/ 

 

część czwarta postępowania: 

Lp.  Wykonawca Cena oferty brutto Termin dostawy 

1. HARPO spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. 27 grudnia 7 

61-737 Poznań 

6 759,00 2 

 

część piąta postępowania: 

Lp.  Wykonawca Cena oferty brutto Termin dostawy 

1. EPEdruk spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Kamińskiego 20 lik. 56 

03-130 Warszawa 

 

269 920,00 

 

1 

2. AKCYDENS – ZAKŁAD POLIGRAFICZNY ADAM 
CICHOMSKI I SYNOWI spółka jawna 

ul. Pocztowa 5 

05-080 Laski 

222 000,00 1 

3. MEDISON WOJCIECH MAJ 

ul. Witosa 18 

25-561 Kielce 

447 999,30 1 

4.  ALTIX  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Modlińska 246C 

03-152 Warszawa 

167 000,00 1 

 

 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 Ustawy „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której 
mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 


