
 

        

Dofinansowanie z funduszy Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska w ramach celu 

„Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

 

 

Nr sprawy: ZP.312.5.2022                                                                                  Szczecin 18.07.2022  r. 
 

    
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza 

progów unijnych, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  na usługę pod nazwą: Druk 

i dostawę 3-tomowego polskiego wydania kroniki Paula Friedeborna „Historyczny 

opis miasta Szczecina”. 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z poniższym: 

 
Na powyższe postępowanie wpłynęły 4 oferty od niżej wymienionych wykonawców: 
 

Nr 

ofert 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Cena oferty 
(brutto) 

1 

Drukarnia SKLENIARZ 
Włodzimierz Skleniarz 
ul. Czerwieńskiego 3D 
31-319 Kraków 

118 650,00 

2 
ZAPOL Sobczyk Spółka Komandytowa 
Al. Piastów 42 
71-062 Szczecin 

149 478,00 

3 
Drukarnia AKAPIT Sp. z o.o. 
ul. Węglowa 3 
20-481 Lublin 

179 340,00 

4 
Zakład Poligraficzny SINDRUK 
ul. Firmowa 12 
45-594 Opole 

134 641,50 

 
1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: 
 

Drukarnia SKLENIARZ 

Włodzimierz Skleniarz 

ul. Czerwieńskiego 3D 

31-319 Kraków  

Wartość nakładu netto:  113 000,00 złotych 

Podatek VAT:      5 650,00 złotych 

Wartość nakładu brutto:     118 650,00 złotych  

Słownie brutto złotych: sto osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100  

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta Wykonawcy Drukarnia SKLENIARZ Włodzimierz Skleniarz, ul. Czerwieńskiego 3D, 31-319 

Kraków spełnia wszystkie wymagane warunki zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia. 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w dokumentach zamówienia na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy uzyskała 

najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Cena oferty mieści się w kwocie przeznaczonej na 

sfinansowanie zamówienia. Wybrany wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia. 

 



Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu i przyznana punktacja: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

cena 

Jakość wykonania 

Liczba 
punktów w 
kryterium – 

jakość 
wykonania 

Suma 
punktów 

Kolejność 
ofert 

1. 

Drukarnia SKLENIARZ 

Włodzimierz Skleniarz 

ul. Czerwieńskiego 3D 

31-319 Kraków 

118 650,00 60,00 

Próbka 1: 

rok wydania 2021 

druk środka książki: 

- odwzorowanie tekstu w 
całym bloku książki –  
wykonanie poprawne 4 pkt 
odwzorowanie ilustracji i 

innych elementów – 

wykonanie poprawne 3 pkt 

zadruk apli  - wykonanie 

poprawne – 3 pkt 

Prace introligatorskie  - 
wykonanie poprawne 10 pkt 

Próbka 2: 

druk środka książki: 

rok wydania 2022 

- odwzorowanie tekstu w 
całym bloku książki –  
wykonanie poprawne 4 pkt 
odwzorowanie ilustracji i 

innych elementów – 

wykonanie poprawne 3 pkt 

zadruk apli  - wykonanie 

poprawne – 3 pkt 

Prace introligatorskie  - 

wykonanie poprawne 10 pkt 

40,00 100,00 1 

2. 

ZAPOL Sobczyk Spółka 

Komandytowa 

Al. Piastów 42 

71-062 Szczecin 

149 478,00 

 

47,63 

 

Próbka 1: 

rok wydania 2020 

druk środka książki: 

- odwzorowanie tekstu w 
całym bloku książki –  
wykonanie poprawne 4 pkt 
odwzorowanie ilustracji i 

innych elementów – 

wykonanie poprawne 3 pkt 

zadruk apli  - wykonanie 

poprawne – 3 pkt 

Prace introligatorskie  - 
wykonanie poprawne 10 pkt 

Próbka 2: 

druk środka książki: 

rok wydania 2022 

- odwzorowanie tekstu w 
całym bloku książki –  
wykonanie poprawne 4 pkt 
odwzorowanie ilustracji i 

innych elementów – 

wykonanie poprawne 3 pkt 

zadruk apli  - wykonanie 

poprawne – 3 pkt 

Prace introligatorskie  -  

wykonanie poprawne 10 pkt 

40,00 87,63 3 

4 

Zakład Poligraficzny 

SINDRUK 

ul. Firmowa 12 

45-594 Opole 

134 641,50 52,87 

Próbka 1: 

rok wydania 2022 

druk środka książki: 

- odwzorowanie tekstu w 
całym bloku książki –  
wykonanie poprawne 4 pkt 
odwzorowanie ilustracji i 

innych elementów – 

wykonanie poprawne 3 pkt 

zadruk apli  - wykonanie 

poprawne – 3 pkt 

Prace introligatorskie  - drobne 
uchybienia 5 pkt 

Próbka 2: 

druk środka książki: 

rok wydania 2022 

- odwzorowanie tekstu w 
całym bloku książki –  
wykonanie poprawne 4 pkt 
odwzorowanie ilustracji i 

innych elementów – 

wykonanie poprawne 3 pkt 

zadruk apli  - wykonanie 

poprawne – 3 pkt 

Prace introligatorskie  - 

wykonanie poprawne 10 pkt 

35,00 87,87 2 

 



 

2. Informacja o zawarciu umowy 

Zamawiający informuje, że, zgodnie z art. 308 ust. 2 Pzp, umowa o zamówienie publiczne 
w przedmiotowym postępowaniu zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

 

 

 

 

 
Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich 

w Szczecinie 

/- / 

Barbara Igielska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Miejsce ogłoszenia:: strona zamawiającego www.platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin 

http://www.platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin

