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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 10 grudnia 2020 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 13/2020     

D-ZP.26.13.2020   

 

OGŁOSZENIE 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonywanie druków dla Teatru Narodowego. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 02.12.2020 r., do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty: 
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WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

TERMIN 

WYKONANIA 

I GRUPY 

DRUKÓW 

TERMIN 

WYKONANIA 

II GRUPY 

DRUKÓW 

TERMIN 

WYKONANIA 

III GRUPY 

DRUKÓW 

1 

PRINT MANAGEMENT 

Wojciech Pietrzak 

ul. Świętopełka 38/13 

87-100 Toruń 

313 975,00 379 950,45 2 dni 5 dni  5 dni 

2 

Zakład Poligraficzny 

SINDRUK 

ul. Firmowa 12 

45-594 Opole 

341 020,00 419 454,60 2 dni 5 dni  5 dni 

3 

DRUKARNIA  

SIL-VEG-DRUK S.C. 

J. Pawelak, D. Pełka, D. Śmich 

ul. Niegolewskich 12 

42-700 Lubliniec 

 

372 510,00 449 727,30 2 dni 5 dni  5 dni 

 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

1) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał Wykonawcę  

PRINT MANAGEMENT Wojciech Pietrzak (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania 

brakującego dokumentu:  oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą  

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z pkt. 7.2 c) SIWZ. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument.  

2) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał Wykonawcę  

Zakład Poligraficzny SINDRUK (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów:   
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a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca  

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności  

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu – zgodnie z pkt. 7.2 a) SIWZ, 

 

b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający,  

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – zgodnie z pkt. 7.2 b) SIWZ, 

 

c) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z pkt. 7.2 c) 

SIWZ. 

 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty.  

 

3) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał Wykonawcę 

DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK S.C. J. Pawelak, D. Pełka, D. Śmich (oferta nr 3)  

do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów:   

a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – zgodnie z pkt. 7.1 a) SIWZ, 

 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 7.1 b) SIWZ, 

 

c) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z pkt. 7.2 c) 

SIWZ. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  
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Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę  

nr 2 – Zakład Poligraficzny SINDRUK, ul. Firmowa 12, 45-594 Opole – wykluczenie  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.: „Z postępowania  

o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (…)” oraz odrzucenie oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.:  

„Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.”   

 

Teatr stwierdza, że pozostałe oferty: nr 1 i nr 3 są ważne. Teatr ocenił je zgodnie  

z przyjętymi w SIWZ kryteriami: cena – 60 %, termin wykonania I grupy druków – 15 %, 

termin wykonania II grupy druków – 15 % oraz termin wykonania III grupy druków – 10 %. 

 

Ocena ofert: 
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WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

Punkty                       

za                    

kryterium                   

cena 

TERMIN 

WYKONANIA                  

I GRUPY 

DRUKÓW 

Punkty                       

za 

kryterium 

termin 

wykonania                   

I grupy               

druków 

TERMIN 

WYKONANIA 

II GRUPY 

DRUKÓW 

Punkty                       

za 

kryterium 

termin 

wykonania                   

II grupy               

druków 

TERMIN 

WYKONANIA 

III GRUPY 

DRUKÓW 

Punkty                       

za 

kryterium 

termin 

wykonania                   

III grupy               

druków 

SUMA 

PUNKTÓW 

1 

PRINT 

MANAGEMENT 

Wojciech Pietrzak 

ul. Świętopełka 38/13 

87-100 Toruń 

313 975,00 379 950,45 60 2 dni 15 5 dni  15 5 dni 10 100 

3 

DRUKARNIA  

SIL-VEG-DRUK S.C. 

J. Pawelak, D. Pełka,  

D. Śmich 

ul. Niegolewskich 12 

42-700 Lubliniec 

 

372 510,00 449 727,30 50,57 2 dni 15 5 dni  15 5 dni 10 90,57 

 

Najkorzystniejszą ofertę na wykonywanie druków dla Teatru Narodowego złożyła firma 

PRINT MANAGEMENT Wojciech Pietrzak, ul. Świętopełka 38/13, 87-100 Toruń. 

Oferta otrzymała 100 pkt.  

Zamówienie Teatru na wykonywanie druków dla Teatru Narodowego będzie realizowała 

firma PRINT MANAGEMENT Wojciech Pietrzak. 

 

 

 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


