
Wrocław: Naświetlanie, druk i oprawa katalogu zbiorów Dawna moda dziecięca 

Numer ogłoszenia: 93270 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5, 

50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3435643, 3433308, faks 071 3725159. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naświetlanie, druk i oprawa 

katalogu zbiorów Dawna moda dziecięca. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 

polegająca na naświetlaniu, druku i oprawie katalogu zbiorów Dawna moda dziecięca, 

opatrzonego numerem ISBN. Zadania wydawnicze: Format 218x287mm, nakład 600 egz., 

papier kreda mat. 150g (wnętrze), okładka: okleina druk jednostronny barwny (4+0), 

zabezpieczona folią matową, miejscowo lakier UV, kolorowe wyklejki (4+0), oprawa twarda, 

książka szyta nićmi, 36a. druk B-2 (4+4). 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 



IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Drukarnia SKLENIARZ Włodzimierz Skleniarz, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków, 

kraj/woj. małopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31500,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 22995,00 

 Oferta z najniższą ceną: 22995,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28917,00 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli 

przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych 

standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (art. 70 ustawy). Przedmiotem 

niniejszego zamówienia jest dostawa polegająca na naświetlania, druku i oprawie 

introligatorskiej z materiałów własnych Wykonawcy, książki opatrzonej numerem 

ISBN - katalogu zbiorów Dawna moda dziecięca. Wydrukowanie książki jest to 

dostawa i usługa powszechnie dostępna na rynku poligraficznym i charakteryzuje się 

znormalizowanymi standardami jakościowymi. Brak jest specyficznych cech 

przedmiotu zamówienia, mogących mieć wpływ na wybór trybu postępowania 

zmierzającego do wyłonienia wykonawcy. Wartość przedmiotowego zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy (tj. 200.000,00 euro). W związku z powyższym, zachodzą i zostały spełnione 

łącznie, wszystkie przesłanki, wymienione w art. 70 ustawy. 

 
 


