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Lublin, dnia 25.10.2016 r. 
 

Protokół z otwarcia ofert 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie dostawy czasopism polskich i zagranicznych 
zamawianych przez Bibliotekę Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części. 
 

W niniejszym postępowaniu wpłynęło 6 ofert w określonym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia terminie tj. 25.10.2016 r. do godz. 10:00. 
 
 
CZĘŚĆ 1 
Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 133 350,00 zł. 
Termin wykonania zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot zamówienia 
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do zakończenia cyklu wydawniczego poszczególnych tytułów 
czasopism na rok wydawniczy 2017. 
Warunki płatno ści: zgodnie z §6 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 10.1 do SIWZ. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto 

Obsługa dostawy 

2 EBSCO Sp. z o.o.  
ul. Krakowskie Przedmieście 79, 
00-079 Warszawa 

97 366,55 zł TAK/NIE* 

3 ABE-IPS Sp. z o.o.  
ul. Grzybowska 37A 
00-855 warszawa 

97 685,55 zł TAK/NIE* 

5 Centrala Handlu zagranicznego 
ARS Polona S.A. ul. Obrońców 
25, 03-933 Warszawa 

95 350,35 zł TAK/NIE* 

 
 
CZĘŚĆ 2 
Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 96 900,00 zł 
Termin wykonania zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot zamówienia 
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do zakończenia cyklu wydawniczego poszczególnych tytułów 
czasopism na rok wydawniczy 2017. 
Warunki płatno ści: zgodnie z §6 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 10.2 do SIWZ. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto 

Obsługa dostawy 

4 „RUCH” S.A. ul. Chłodna 52 
00-872 Warszawa  
Biuro Kolportażu i Prenumeraty 
ul. M. Kopernika 95, 15-396 
Białystok 

50 905,72 zł TAK/NIE* 

6 Kolporter Sp. z o.o. Sp. k. W 
Kielcach ul. Zagnańska 61  
25-528 Kielce 
Oddział Lubelski Dystrybucja 
Prasy z siedzibą w Lublinie ul. 
Zadębie 65, 20-231 Lublinie 

54 353,54 zł TAK/NIE* 
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CZĘŚĆ 3 
Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 31 500,00 zł. 
Termin wykonania zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot zamówienia 
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do zakończenia cyklu wydawniczego poszczególnych tytułów 
czasopism na rok wydawniczy 2017. 
Warunki płatno ści: zgodnie z §6 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 10.3 do SIWZ. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto 

Obsługa dostawy 

 
BRAK OFERT 

 
CZĘŚĆ 4 
Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15 960,00 zł. 
Termin wykonania zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot zamówienia 
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do zakończenia cyklu wydawniczego poszczególnych tytułów 
czasopism na rok wydawniczy 2017. 
Warunki płatno ści: zgodnie z §6 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 10.3 do SIWZ. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto 

Obsługa dostawy 

1 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. 
z o.o.  
Zakład Kolportażu   
ul. Ku Wiśle 7,  
00-707 Warszawa 

11 149,20 zł TAK/NIE* 

 
CZĘŚĆ 5 
Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 26 334,50 zł. 
Termin wykonania zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot zamówienia 
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do zakończenia cyklu wydawniczego poszczególnych tytułów 
czasopism na rok wydawniczy 2017. 
Warunki płatno ści: zgodnie z §6 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 10.3 do SIWZ. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto 

Obsługa dostawy 

 
BRAK OFERT 

 
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy.  
 
Wzór oświadczenia jest załącznikiem do niniejszej informacji. 
 
Na otwarciu ofert byli /nie byli* obecni Wykonawcy. 
 
Protokół sporządziła: Justyna Muszyńska-Sadło 
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INFORMACJA WYKONAWCY 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp 

 
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: dostawa czasopism polskich i zagranicznych zamawianych przez 
Bibliotekę Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z 
podziałem na 5 części: 

 
Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………                                                                        

(pełna nazwa/firma, adres ) 

reprezentowany przez:   ……………………………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 
* NIE NALE ŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
  
* NALE ŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
 

 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej** 
 

Lp. Nazwa i adres podmiotu  
1.  
2.  
3.  

 
 
 
..................................................................           
                     (miejscowość, data ) 

.................................................................. 
                                                                                                           Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej 
                                                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy 

 
                                                                                                                      
* Należy właściwe zaznaczyć (X)  
** Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. 

Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 
 
Uwaga! W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji z otwarcia ofert Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym 
postępowaniu.   
 

 

 

 


