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Kraków, 11 sierpnia 2017 r. 

 

 

Dotyczy zamówienia na: usługi drukowania/poligraficzne dla Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie świadczonych w 
sezonie koncertowym 2017/2018, ozn. postępowania: ZA.271.1.2017 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnienia postępowania 

 

 

W imieniu Zamawiającego – Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, zwanej dalej „ustawą”) 
zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 
drukowania/poligraficzne dla Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie świadczonych w sezonie koncertowym 
2017/2018 w zakresie części III i V. 

 

Część III zamówienia (druk folderów informacyjnych i ulotek, druk mini programów na Musica Ars Amanda) 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Drukarnia Goldruk Wojciech Golachowski, ul. Kościuszki 28, 33-300 Nowy 
Sącz. Oferta ta spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą ocenę w 
kryteriach oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Cena oferty mieści się w zakresie wysokości zabezpieczonych 
środków finansowych na realizację zamówienia. 

 

Podsumowanie oceny złożonych ofert: 

Poz. Wykonawca Ilość punktów – cena 

1. 
Drukarnia Goldruk Wojciech Golachowski 

ul. Kościuszki 28, 33-300 Nowy Sącz 
100 

2. 
Pasaż Sp. z o.o. 

ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków 
70 

Żadnego wykonawcy nie wykluczono, żadnej oferty nie odrzucono w  tej części zamówienia 

 

 

Część V zamówienia (druk książki programowej) 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pasaż Sp. z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków. Oferta ta spełnia wszystkie 
wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą ocenę w kryteriach oceny ofert spośród 
ofert niepodlegających odrzuceniu. Cena oferty mieści się w zakresie wysokości zabezpieczonych środków finansowych na 
realizację zamówienia. 

 

Podsumowanie oceny złożonych ofert: 

Poz. Wykonawca Ilość punktów – cena 

1. 
Pasaż Sp. z o.o. 

ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków  
100 

2. 
Drukarnia Goldruk Wojciech Golachowski 

ul. Kościuszki 28, 33-300 Nowy Sącz 
99 

Żadnego wykonawcy nie wykluczono, żadnej oferty nie odrzucono w tej części zamówienia. 

 

 

Jednocześnie na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy informuję Państwa o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługi drukowania/poligraficzne dla Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie świadczonych w sezonie 
koncertowym 2017/2018 – w zakresie części I (druk plakatów, afiszy, apli, sztrajf, rocznych plakatów, pozostałych plakatów 
wskazanych), II (druk programów),  IV (druk zaproszeń, wizytówek, kopert, kartek świątecznych) i VI zamówienia (druk plakatów na 
słup reklamowy). 
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Postępowanie zostaje unieważnione w tym zakresie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy – w postępowaniu prowadzonym w 
trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.  

W części I i IV złożono po jednej ofercie – w części I jedyną ofertę złożył Pasaż Sp. z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków, w 
części IV Drukarnia Goldruk Wojciech Golachowski, ul. Kościuszki 28, 33-300 Nowy Sącz 

W części VI nie złożono żadnej oferty.        

 

Zatwierdził 

Maciej Bielski 

Zastępca Dyrektora 

 

 
 
 
 


