
 

Numer sprawy: DZP-271-14/2022 

  Kraków, dnia 26 maja 2022 r. 

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn. „Druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 2/2022” nr sprawy DZP-271-14/2022 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Szanowni Państwo, 

1. Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 

266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta: 

 

Drukarnia Leyko sp. z o.o. 

ul. Romanowicza 11 

30-702 Kraków 

na: 

Druk i dostawa kwartalnika „Kraków Culture” nr 2/2022” 

Cena brutto oferty: 

42.163,20 zł brutto 

(słownie: czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 20/100 brutto) 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających 

odrzuceniu – zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

1 

Drukarnia Sil Veg Druk S.C. 

ul. Niegolewskich 12 

42-700 Lubliniec 

2 

Zapol Sobczyk sp. k. 

al. Piastów 42 

71-062 Szczecin 



 

3 

Kowalcze Małgorzata Zakład Poligraficzny SINDRUK  

ul. Firmowa 12  

45-594 Opole 

4 

Drukarnia Leyko sp. z o.o. 

ul. Romanowicza 11 

30-702 Kraków 

 

3. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów: 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów przyznana 

dla kryterium oceny ofert 

„Cena” 

3 

Kowalcze Małgorzata 

Zakład Poligraficzny SINDRUK  

ul. Firmowa 12  

45-594 Opole 

82,03 pkt 

4 

Drukarnia Leyko sp. z o.o. 

ul. Romanowicza 11 

30-702 Kraków 

100,00 pkt 

 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, 

z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

niniejszego ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

5. Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej w 

terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp. 

 

 

 

 (…) 

Magdalena Doksa - Tverberg  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 


