
        
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na 

dostawę artykułów i gadżetów reklamowych wykorzystywanych do promocji Powiatu Poznańskiego, 

z podziałem na 4 części. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:       Nasz znak:          Data:  

     ZP.272.00015.2022         28.04.2022 r. 

     l.dz.: ZP.ZD-00169/22  

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuję, informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 

oferty niżej wskazanych Wykonawców: 

Część nr 1– Naczynia: 

− INTERMEDIA Paweł Kędzierski, ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock: 

• cena – 23.180,00 zł brutto, 

• gwarancja na zaproponowany termos stalowy – 24 miesiące. 

− PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg: 

• cena – 45.400,00 zł brutto, 

• gwarancja na zaproponowany termos stalowy – 24 miesiące. 

− XD GIFTS Sp. z o.o., ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo: 
• cena – 41.796,02 zł brutto, 

• gwarancja na zaproponowany termos stalowy – 24 miesiące. 

− Agencja Promocyjna STYLLE s.c., I. Kosakowska, A. Kasprzak, ul. M. Garsteckiego 10, 60-682 

Poznań: 

• cena – 34.340,00 zł brutto, 

• gwarancja na zaproponowany termos stalowy – 24 miesiące. 

Część nr 2 – Artykuły piśmiennicze i  biurowe: 

− RED FLAMINGO Krzysztof Budzyński, Klebark Mały 15A, 10-687 Olsztyn: 

• cena – 34.979,00 zł brutto, 

• gwarancja na zaproponowany zestaw piśmienniczy – 24 miesiące. 

− INTERMEDIA Paweł Kędzierski, ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock: 

• cena – 51.897,00 zł brutto, 

• gwarancja na zaproponowany zestaw piśmienniczy – 24 miesiące. 

− PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg: 

• cena – 68.750,00 zł brutto, 
• gwarancja na zaproponowany zestaw piśmienniczy – 24 miesiące. 

−  XD GIFTS Sp. z o.o., ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo: 

• cena – 52.885,08 zł brutto, 

• gwarancja na zaproponowany zestaw piśmienniczy – 24 miesiące. 

− Agencja Promocyjna STYLLE s.c., I. Kosakowska, A. Kasprzak, ul. M Garsteckiego 10, 60-682 

Poznań: 

• cena – 30.905,00 zł brutto, 
• gwarancja na zaproponowany zestaw piśmienniczy - 24 miesiące. 

Część nr 3 – Opakowania: 

− INTERMEDIA Paweł Kędzierski, ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock: 

• cena – 41.881,50 zł brutto, 

• gwarancja na zaproponowany plecak – 24 miesiące. 

− PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg: 

• cena –  60.000,00 zł brutto, 

• gwarancja na zaproponowany plecak – 24 miesiące. 

− XD GIFTS Sp. z o.o., ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo: 

• cena – 52.214,12 zł brutto, 

• gwarancja na zaproponowany plecak – 24 miesiące. 

− Agencja Promocyjna STYLLE s.c., I. Kosakowska, A. Kasprzak, ul. M Garsteckiego 10, 60-682 

Poznań: 

• cena – 41.167,00 zł brutto, 

• gwarancja na zaproponowany plecak – 24 miesiące. 



 

Część nr 4 – Artykuły użytkowe: 

− INTERMEDIA Paweł Kędzierski, ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock: 

• cena – 44.108,56 zł brutto, 

• gwarancja na zaproponowany kabel do ładowania – 24 miesiące, 

• gwarancja na zaproponowaną lampę biurkową – 24 miesiące. 

− PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg: 

• cena – 75.417,00 zł brutto, 

• gwarancja na zaproponowany kabel do ładowania – 24 miesiące, 

• gwarancja na zaproponowaną lampę biurkową –- 24 miesiące. 

− XD GIFTS Sp. z o.o., ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo: 

• cena – 61.020,76 zł brutto, 

• gwarancja na pozycje od 1 do 14  – 24 miesiące, 

− Agencja Promocyjna STYLLE s.c., I. Kosakowska, A. Kasprzak, ul. M Garsteckiego 10, 60-682 

Poznań: 

• cena – 45.597,00 zł brutto, 

• gwarancja na zaproponowany kabel do ładowania – 24 miesiące, 

• gwarancja na zaproponowaną lampę biurkową – 24 miesiące. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl     
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