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Warszawa, 7 czerwca 2022 roku 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn.: „Wykonanie wraz z dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w  

Warszawie materiałów reklamowych w łącznej ilości 15 900 sztuk w celu promocji Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej oraz wykonanie wraz z dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej w  Warszawie materiałów reklamowych w celu promocji Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na Mazowszu oraz Wojewódzkiej Kampanii „Porozumienie dla trzeźwości”  

(nr referencyjny postępowania – MCPS.ZP/PG/351-44/2022 TP/U). 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonano otwarcia 

następujących ofert: 

1. PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, NIP 578 117 93 89, cena oferty 

za realizację zamówienia w części 1 – 13.682,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset 

osiemdziesiąt dwa zł, 50/100 gr) brutto, cena za realizację zamówienia w części 2 –  195.570,00 

zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt zł, 00/100 gr) brutto. Termin 

realizacji – do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy (część 1 i 2).  

2. RED FLAMINGO Krzysztof Budzyński, Klebark Mały 15A, 10-687 Olsztyn, NIP 739 344 70 25, 

cena oferty za realizację zamówienia w części 1 – 100.429,50 zł (słownie: sto tysięcy czterysta 

dwadzieścia dziewięć zł, 50/100 gr) brutto, cena za realizację zamówienia w części 2 – 

283.521,15 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden zł, 15/100 

gr) brutto. Termin realizacji – do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy (część 1 i 2).  

3. Top Arts sp. z o.o., ul. Elektronowa 2 lok. 116, 03-219 Warszawa, NIP 966 215 35 52, cena oferty 

za realizację zamówienia w części 1 – 116.358,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy trzysta 

pięćdziesiąt osiem zł, 00/100 gr) brutto, cena za realizację zamówienia w części 2 – 139.297,50 zł 

(słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem zł, 50/100 gr) brutto. 

Termin realizacji – do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy (część 1 i 2). 

4. XD GIFTS sp. z o.o., ul. Bratnia 1, 60-185 Skórzewo, NIP 777 323 33 42, cena oferty za realizację 

zamówienia w części 1 – 109.272,59 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt 

dwa zł, 59/100 gr) brutto, cena za realizację zamówienia w części 2 – 188.047,94 zł (słownie: sto 

osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści siedem zł, 94/100 gr) brutto. Termin realizacji – do 10 

dni roboczych od dnia podpisania umowy (część 1 i 2). 

5. INTERMEDIA PAWEŁ KĘDZIERSKI, ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock, NIP 774 121 45 60, cena 

oferty za realizację zamówienia w części 1 – 97.562,98 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa zł, 98/100 gr) brutto, cena za realizację zamówienia w części 2 
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– 159.067,90 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć zł sześćdziesiąt siedem zł, 90/100 gr) brutto. 

Termin realizacji – do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy (część 1 i 2). 

6. Agencja Reklamowa Cieślik-Studio L Sp.j., ul. Kisielewskiego 28, 31-708 Kraków, NIP 679 102 61 

10, cena oferty za realizację zamówienia w części 1 – 133.639,50 zł (słownie: sto trzydzieści trzy 

tysiące sześćset trzydzieści dziewięć zł, 50/100 gr) brutto, cena za realizację zamówienia w części 

2 – 198.829,50 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć zł, 

90/100 gr) brutto. Termin realizacji – do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy (część 1) 

i 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy (część 2). 

7. MIROSŁAW KOMIN MK STUDIO AGENCJA REKLAMOWA, os. Jana III Sobieskiego 7/46, 60-688 

Poznań, NIP 777 114 17 42, cena oferty za realizację zamówienia w części 1 – 109.315,02 zł 

(słownie: sto dziewięć tysięcy trzysta piętnaście zł, 02/100 gr) brutto. Termin realizacji – do 

10 dni roboczych od dnia podpisania umowy (część 1). 

8. Agencja reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz, ul. 3 maja 11/10, 35-030 Rzeszów, 

NIP 813 135 90 42, cena oferty za realizację zamówienia w części 1 – 120.177,77 zł (słownie: sto 

dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt siedem zł, 77/100 gr) brutto, cena za realizację 

zamówienia w części 2 – 164.547,56 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset 

czterdzieści siedem tysięcy, 56/100 gr) brutto. Termin realizacji – do 10 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy (część 1 i 2). 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła jedna oferta od 

wykonawcy, której nie da się odczytać. 

 

 

 

Hanna Maliszewska 

/-/ 

Przewodniczący Komisji 


