
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 1/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

1.3.) Oddział zamawiającego: KBF

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351210040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WYGRANA 2

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-311

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kbf.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kbf.krakow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kbf.krakow.pl/zamowienia/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 1/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cffd706f-739f-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00055752/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055752/01 z dnia 2022-02-14

2022-02-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-14 09:27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00017471/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-271-1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 157407,41 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 37037,04
PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 1/2022, dla
Krakowskiego Biura Festiwalowego. Wydawnictwo posiada numer ISSN i jest czasopismem w
rozumieniu poz. 17 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 681 z późn. zm.).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobligowany do:
- przygotowania materiałów do druku;
- wykonania druku oraz prac introligatorskich;
- dostarczenia przedmiotu umowy wraz z jego wniesieniem, pod wskazane adresy na terenie
miasta Krakowa (do maksymalnie 5 różnych punktów) – miejsca i ilości zostaną ustalone w
trybie roboczym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

22000000-0 - Druki i produkty podobne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37994,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 85752,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37994,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Drukarnia Leyko Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 679-27-06-806

7.3.3) Ulica: ul. Tadeusza Romanowicza 11

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-702

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 37994,40 PLN

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055752/01 z dnia 2022-02-14

2022-02-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z uwzględnieniem następujących terminów:
1) Materiał przygotowany do druku (pliki do druku) zostaną przekazane Wykonawcy w postaci
elektronicznej (transfer na konto ftp Wykonawcy lub udostępnienie plików na koncie ftp
Zamawiającego) nastąpi nie wcześniej niż 7 marca 2022 r. i nie później niż 21 marca 2022 r.
2) Wykonanie ozalidu przez Wykonawcę i jego przekazanie w postaci elektronicznej do
Zamawiającego nastąpi do 1 dnia od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów do
druku.
3) Zamawiający dokona akceptacji ozalidu lub prześle niezbędne poprawki do 1 dnia od dnia
otrzymania od Wykonawcy.
4) Druk czasopisma i jego dostawa winien nastąpić do 13 dni od dnia dokonania akceptacji
ozalidu lub przesłania niezbędnych poprawek.
5) Ostateczny termin rozpoczęcia prac zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.
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