
 
Warszawa, dnia 21 maja 2020 r. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Al. Jerozolimskie 142a 

02-305 Warszawa 

www.frse.org.pl  

e-mail: dzp@frse.org.pl 

 

Do wszystkich Wykonawców biorących 

udział w postępowaniu 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  w imieniu Zamawiającego – Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji – informuję, że w postępowaniu na świadczenie usługi druku 

offsetowego publikacji wydawanych na potrzeby FRSE, numer postępowania:  

ZP-7/FRSE/2020, w którym obowiązywały następujące kryteria oceny ofert: 

 

cena druku: 70% (maks. 70 pkt.), 

cena dodatkowego uszlachetnienia okładek: 5% (maks. 5 pkt.), 

cena dystrybucji: 10% (maks. 10 pkt), 

dostarczenie do FRSE pierwszych 500 egz. danego nakładu w oprawie miękkiej: 5% (maks. 5 pkt), 

dostarczenie do FRSE minimum 500 egz. danego nakładu w oprawie miękkiej szyto-klejonej: 5% 

(maks. 5 pkt.), 

dostarczenie do FRSE minimum 300 egz. danego nakładu w oprawie twardej: 5% (maks. 5 pkt),  

 

zostały wybrane oferty Wykonawców:  

       

TOP DRUK Sp. z o.o. Sp. k. 

Ul. Nowogrodzka 151a 

18-400 Łomża 

 

Drukarnia Multigraf Sp. z o.o. 

Ul. Bielicka 76c 

85-135 Bydgoszcz 

 

KOLUMB Krzysztof Jański  

Kaliny 7,  

41-506 Chorzów 

 

 

 

 

 

http://www.frse.org.pl/
mailto:dzp@frse.org.pl


 
 

 

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert: 

L. p. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów w kryteriach oceny ofert 

1 

Drukarnia Multigraf Sp. z o.o. 

Ul. Bielicka 76c 

85-135 Bydgoszcz 

cena druku: 66,28 pkt. 

cena dodatkowego uszlachetnienia okładek:  

0,98 pkt. 

cena dystrybucji: 6,98 pkt. 

dostarczenie do FRSE pierwszych 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej: 3 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej szyto-klejonej: 3 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 300 egz. danego 

nakładu w oprawie twardej: 3 pkt. 

Łącznie oferta otrzymała: 83,24 pkt 

2 

TOP DRUK Sp. z o.o. Sp. k. 

Ul. Nowogrodzka 151a 

18-400 Łomża 

cena druku: 70 pkt. 

cena dodatkowego uszlachetnienia okładek:  

0,97 pkt. 

cena dystrybucji: 8,87 pkt. 

dostarczenie do FRSE pierwszych 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej: 4 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej szyto-klejonej: 2 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 300 egz. danego 

nakładu w oprawie twardej: 2 pkt. 

Łącznie oferta otrzymała: 87,84 pkt 

3 

KOLUMB Krzysztof Jański  

Kaliny 7,  

41-506 Chorzów 

cena druku: 62,23 pkt. 

cena dodatkowego uszlachetnienia okładek:  

0,003 pkt. 

cena dystrybucji: 6,15 pkt. 

dostarczenie do FRSE pierwszych 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej: 3 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej szyto-klejonej: 2 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 300 egz. danego 

nakładu w oprawie twardej: 2 pkt. 

Łącznie oferta otrzymała: 75,386 pkt 

4 

Agencja Reklamowa TOP 

Agnieszka Łuczak 

Ul. Toruńska 1 

87-800 Włocławek 

cena druku: 26,99 pkt. 

cena dodatkowego uszlachetnienia okładek:  

0,77 pkt. 

cena dystrybucji: 10 pkt. 

dostarczenie do FRSE pierwszych 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej: 3 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej szyto-klejonej: 0 pkt. 



 
dostarczenie do FRSE minimum 300 egz. danego 

nakładu w oprawie twardej: 0 pkt. 

Łącznie oferta otrzymała: 40,76 pkt 

5 

Drukarnia Braci Grodzickich Sp.j 

Ul. Geodetów 47a 

05-500 Piaseczno 

cena druku: 46,71 pkt. 

cena dodatkowego uszlachetnienia okładek:  

1,51 pkt. 

cena dystrybucji: 6,84 pkt. 

dostarczenie do FRSE pierwszych 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej: 4 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej szyto-klejonej: 3 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 300 egz. danego 

nakładu w oprawie twardej: 1 pkt. 

Łącznie oferta otrzymała: 63,06 pkt 

6 

Libra-Print  

Daniel Puławski 

Al. Legionów 114b 

18-400 Łomża 

cena druku: 58,85 pkt. 

cena dodatkowego uszlachetnienia okładek:  

1,34 pkt. 

cena dystrybucji: 9,96 pkt. 

dostarczenie do FRSE pierwszych 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej: 2 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej szyto-klejonej: 0 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 300 egz. danego 

nakładu w oprawie twardej: 2 pkt. 

Łącznie oferta otrzymała: 74,16 pkt 

7 

ZAPOL Sobczyk Sp. j. 

Al. Piastów 42 

71-062 Szczecin 

cena druku: 30,45 pkt. 

cena dodatkowego uszlachetnienia okładek:  

0,11 pkt. 

cena dystrybucji: 6,58 pkt. 

dostarczenie do FRSE pierwszych 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej: 3 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej szyto-klejonej: 1 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 300 egz. danego 

nakładu w oprawie twardej: 3 pkt. 

Łącznie oferta otrzymała: 44,15 pkt 

8 

Petit – skład – druk - oprawa 

Wojciech Guz i Wspólnicy Sp. k. 

Ul. Tokarska. 13 

20-210 Lublin 

cena druku: 31,09 pkt. 

cena dodatkowego uszlachetnienia okładek:  

1,04 pkt. 

cena dystrybucji: 8,42 pkt. 

dostarczenie do FRSE pierwszych 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej: 3 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej szyto-klejonej: 2 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 300 egz. danego 

nakładu w oprawie twardej: 3 pkt. 

Łącznie oferta otrzymała: 48,55 pkt 

 

 



 

9 

ALTIX Sp. z o.o.,  

ul. Modlińska 246C,  

03-152 Warszawa 

cena druku: 31,10 pkt. 

cena dodatkowego uszlachetnienia okładek:  

5 pkt. 

cena dystrybucji: 7,90 pkt. 

dostarczenie do FRSE pierwszych 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej: 4 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej szyto-klejonej: 2 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 300 egz. danego 

nakładu w oprawie twardej: 2 pkt. 

Łącznie oferta otrzymała: 52,00 pkt 

10 

Drukarnia Rubin Sp. z o.o.  

ul. Biskupińska 26,  

30-732 Kraków 

cena druku: 42,35 pkt. 

cena dodatkowego uszlachetnienia okładek:  

0,11 pkt. 

cena dystrybucji: 6,84 pkt. 

dostarczenie do FRSE pierwszych 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej: 5 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej szyto-klejonej: 4 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 300 egz. danego 

nakładu w oprawie twardej: 4 pkt. 

Łącznie oferta otrzymała: 62,31 pkt 

11 

System - Graf 

Drukarnia Agencja Reklamowo-

Wydawnicza Janusz Laskowski,  

Zemborzyce Tereszyńskie 73B, 

20-515 Lublin 

cena druku: 45,05 pkt. 

cena dodatkowego uszlachetnienia okładek:  

0,09 pkt. 

cena dystrybucji: 7,81 pkt. 

dostarczenie do FRSE pierwszych 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej: 4 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej szyto-klejonej: 2 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 300 egz. danego 

nakładu w oprawie twardej: 2 pkt. 

Łącznie oferta otrzymała: 60,95 pkt 

12 

ViW Studio 

Wiktor Krawczyński  

Ul. Szkolna 3 

05-530 Dobiesz 

cena druku: 34,91 pkt. 

cena dodatkowego uszlachetnienia okładek:  

0,10 pkt. 

cena dystrybucji: 9,02 pkt. 

dostarczenie do FRSE pierwszych 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej: 5 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 500 egz. danego 

nakładu w oprawie miękkiej szyto-klejonej: 5 pkt. 

dostarczenie do FRSE minimum 300 egz. danego 

nakładu w oprawie twardej: 5 pkt. 

Łącznie oferta otrzymała: 59,03 pkt 

13 

UNIDRUK Sp. z o.o. sp. k.,  

ul. Bronowicka 117,  

30-121 Kraków 

Wykonawca wykluczony 

 

 



 
 

 

2. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy pzp wykluczył z postępowania  

Wykonawcę UNIDRUK Sp. z o.o. Sp.k. ul. Bronowicka 117, 30-121 Kraków. 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający w pkt. 4.2.3.1. SIWZ wskazał, iż uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wykonał należycie ( a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) min. 5 

usług polegających na druku offsetowym i dystrybucji publikacji przy czym każda z usług musi 

obejmować druk i dystrybucję minimum 500 egzemplarzy danej publikacji. 

 

Wykonawca dołączył do oferty Załącznika nr 7 do SIWZ bez podania ilości egzemplarzy danej 

publikacji. W przypadku usług świadczonych dla Stowarzyszenia Ryza oraz Leaf Media liczba 

egzemplarzy wynika z załączonych referencji. Natomiast w przypadku pozostałych 

Zamawiających, na których powołuje się Wykonawca w wykazie usług – Zamawiający nie był w 

stanie ocenić czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentu z 

podaniem liczby egzemplarzy danej publikacji. 

 

Wykonawca nie uzupełnił ww. dokumentu. 

 

 

 

3. Umowy mogą zostać zawarte z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 94 ust.1 pkt. 2 

ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-05-21T15:24:03+0200




