
Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych, kalendaŻy i materiałów edukacyjnych dla Uzędu staty-
stycznego w Warszawie. Znak sprawy WAW-F4.2720.54.2O16

oGŁoszENIE o UDzlELENIu ZAMÓWENIA - dostawa

Ogłoszenie dotyczy: zamÓwienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wańoŚci szacunko-
wej do 30 000 €.

SEKGJA l: ZAIIIAWAJACY
l. l) NAzwA l ADRES: Uząd statystyczny w Warszawie, ul. 1 sierpnia 2'l, 02-134 Warszawa, woj' mazowieckie,
tel. 22 4U 23 17 , laks 22 846 78 33.

l. 2) RoDzAJ ZAMAWAJĄGEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWENIA

ll.1) Nazwa nadana zamówieniu pzez zamawiającego: 
'Dostawa 

materialÓw promocyjnych, kalendaŻy i ma-

teriałów edukacyjnych dla Urzędu statystycznego w l^farszawie'.

ll.2) Rodzaj zamówienia: dostawa.

ll.3) określenie pz6dmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamÓwienia jest dost'awa materialów promocyjnych, kalendarzy i materiałów edukacyjnych dla UŻędu
Statystycznego w Warszawie.

ll.4) Wspólny słownik zamówień (cPV):

22462000-6 materiały reklamowe,

39294100-0 materiały informacyjne i promocyjne,

30 1 99792-8 kalendarze.

SEKGJA lll: PROCEDURA

lll.1) TRYB UDzlELENlA zAMoWENlA: zapytanie ofeńowe'

ilt.2) TNFORMACJE ADtUtNISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego z9 ślodków unii EuropejskieJ: nie.

sEKcJA lV: uDzlELEN|E zAttÓWENlA
Część NR 1

Nazva: kalendaze i materiały promocyjne z logo UŻędu statystycznego w Warszawie

lV.1) DATA UDzlELENlA ZAMÓWENIA: 13.12.2016 roku.

lV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

lV'4) NAzlllrA l ADRES wYKoNAWcY, KTóREilU UDzlELoNo zAilÓwlENlA:
Arp Studio s.c.

03-704 Warszawa

ul. Panieńska 5/30'

lV.S) Szacunkowa wańość zamówienia (bez vAT): 25 103'83 zł.

lV.6) lNFoRMAcJA o cENlE wYBRANEJ oFERw oRAz o oFERTASH z NAJNższĄ l NAJWYżsą
cENĄ



cena wybranej oferty: 2'l 310,98 zł.

oferta z najniższą c€ną: 21 310,98 zl.

ofeńa z najwyższą ceną: 61 154,12 zl'

Część NR 2

Nazwa: kalendarze i materialy promocyjne z logo Urzędu statystycznego w WaFzawie

lv.l) DATA UDzlELENlA zA]ilÓWENlA: n/d

lV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 0.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

lv.4) NAzl'l'A l ADRES wYKoNAwcY, KTóREilU UDzlELoNo zAMÓwlENlA: n/d

1v.5) szacunkowa wartość zamórvienia (bez VAT): 113,01 zł'

lv.6) lNFoRluAcJA o cENlE WYBRANEJ oFERTY oRAz o 9FERTA6H z NAJNższĄ l NAJYvYższĄ
cENĄ
cena wybranei obńy: n/d

ofeńa z najniż€zą ceną: n/d

ofeńa z najwyższą ceną: n/d

część NR 3

Nazva: materiały edukacyjne

lv.1) DATA UDZIELENIA zAilÓWENlA: 19.'12.2016 roku.

lV.2) LICZBA OTRZYilANYCH OFERT: 1.

lv.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

lV.4) NAzltlA l ADRES WYKoNAWCY, KTÓREMU UDzlELoNo ZAMÓWEN|A:

BIZNES DRUK s.c.

lzabela szymańska, Karol Baka

01462 Warszawa

ul. Zaborowska 3 lok. 90.

lV.S) Szacunkowa wańość zamówienia (bez VAT): 170,73 zl.

lV.6) lNFoRMAcJA o cENlE WYBRANEJ oFERw oRAz o 9FERTASH z NAJNźszĄ l NAJwYższĄ
cENĄ
Cena wybranej ofeńy: '199,26 zł'

ofeńa z nainiższą ceną: 'l99,26 zl.

oferta z najwyższą ceną: 'l99,26 zł.


