
 

 

Numer sprawy DP-271- 3/2021 

        

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
„Druk i dostawa kwartalnika ‘Kraków Culture’ w 2021 roku” 

 

W imieniu Zamawiającego, Krakowskiego Biura Festiwalowego, działając na podstawie art. 

222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 ze zm.), przekazuję informację o nazwie oraz siedzibie Wykonawców, których 

oferty zostały otwarte, cenach zawartych w ofertach oraz stawce podatku VAT:  

 
Oferta nr 1 - złożona przez wykonawcę Drukarnia Leyko sp. z o.o. z siedzibą ul. 

Romanowicza 11, 30-702 Kraków - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 

108 864,00 zł brutto, w tym stawka podatku VAT 8 % 
Oferta nr 2 – złożona przez wykonawcę Drukarnia Papillon Rafał Krasny z siedzibą ul. 

Obrońców Modlina 9, 30-733 Kraków - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia  

114 481,08 zł brutto, w tym stawka podatku VAT 8 % 

Oferta nr 3 – złożona przez wykonawcę DRUKARNIA SIL VEG DRUK S.C. z siedzibą ul. 
Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia  

122 796,00 zł brutto, w tym stawka podatku VAT 8 % 

Oferta nr 4 – złożona przez wykonawcę Drukarnia Akapit sp. z o.o. z siedzibą ul. 

Węglowa 3, 20-481 Lublin - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia  126 468,00 zł 

brutto, w tym stawka podatku VAT 8 % 

Oferta nr 5 – złożona przez wykonawcę Zapol Sobczyk Sp.j. z siedzibą Aleja Piastów 42, 
71-062 Szczecin - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 144 720,00 zł brutto,  

w tym stawka podatku VAT 8 % 

Oferta nr 6 – złożona przez wykonawcę LEGRA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Albatrosów 10C, 

30-716 Kraków - cena za wykonanie przedmiotu zamówienia  94 068,00 zł brutto, w tym 
stawka podatku VAT 8 % 

 

Jednocześnie, działając zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy, Zamawiający – przed otwarciem 
ofert – udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację  

o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 

 


