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PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 

DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA:  

 

w postępowaniu, którego przedmiotem jest druk co najmniej ośmiu podręczników szkolnych w j. 
ukraińskim dot. orientacji zawodowej w łącznym nakładzie 43 000 egzemplarzy – z opcją 
zwiększenia nakładu do 60 000 egzemplarzy– wraz z dostawą wydruków do biura 
przedstawicielstwa Zamawiającego w Kijowie (Ukraina) 
 
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe 

OCENA OFERT 

Komisja Przetargowa w składzie: 

1. Przewodnicząca Komisji – Lidia Litwinczuk 
2. Członek Komisji  – Lubomir Kramar 
3. Członek Komisji – Michał Kubisz 

 
 
1. W dniu 05 lipca  roku o godzinie 09:30 za pośrednictwem kodowanej łączności teleinformatycznej 

(MS Teams), odbyła się niejawna część posiedzenia Komisji Przetargowej w zakresie oceny ofert, 

które wpłynęły w terminie i zostały automatycznie otwarte (odszyfrowane) o godz. 09:05, co 

zostało opisane w protokole z otwarcia ofert. 

Ocenie zostały poddane oferty następujących wykonawców: 

Nazwa oferenta Cena  brutto, PLN Termin 
wykonania, dni 

TOP DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
Ul.Nowogrodzka, 151a, 18-400, Łomża,  
NIP: 7182141097  

192890,00 
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Vasyl Ivanochko (private entrepreneur,  
Tax number 2509701952; Ivano-Frankivsk, 
Ukraina)  
 

366875,00 
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Prograf Drukarnia Cyfrowa Sławomir Jagiełło,  
Al. Stanów Zjednoczonych 20a 03-964 Warszawa 
NIP: 1130070235 

261805,60  20 

 

2. Po rozpoczęciu niejawnej części posiedzenia Komisja przetargowa przystąpiła do: 

a) sprawdzenia deklaracji o braku konfliktu interesów członków Komisji. Żadna osoba nie 
zadeklarowała konfliktu interesów wobec podmiotów niniejszego postępowania. Deklaracje 
zostaną dołączone do dokumentacji przetargowej, 

b) oceny spełniania warunków stawianych Wykonawcy oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy w 
przypadkach określonych ustawą lub polityką zakupową Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej, 

c) badania ofert pod kątem odrzucenia oferty w przypadkach przewidzianych ustawą lub polityką 
zakupową Fundacji Solidarności Międzynarodowej,  

d) oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. 

 

3. Komisja Przetargowa dokonała sprawdzenia formalnego formularzy ofertowych oraz załączników 

złożonych ofert: 

3.1. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert Komisja Przetargowa: 
a) stwierdziła iż oferta, złożona przez private entrepreneur Vasyl Ivanochko, Tax number 

2509701952; Ivano-Frankivsk, Ukraina nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym zgodnie z instrukcjami dla Wykonawców: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

b) Komisja uznała, że oferent nie spełnia wymogów zawartych w p.8.6 oraz 8.8. SWZ i na 
podstawie p.12.4, pp.6) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) Komisja Przetargowa 
odrzuciła ofertę private entrepreneur Vasyl Ivanochko, Tax number 2509701952; Ivano-
Frankivsk, Ukraina jako nie spełniającą warunków udziału w postępowaniu. 
 

4. Komisja następnie przystąpiła do oceny niepodlegających odrzuceniu ofert wg kryteriów 

wskazanych w rozdziale 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Punkty zostały przyznane 

jednomyślnie przez wszystkich członków Komisji. Oceny ofert są umieszczone w poniższej tabelce: 

  Nazwa oferenta cena łącznie za 
43 000 
egzemplarzy 
podręczników 

termin 
realizacji 
(dni) 

punkty 
za cenę 

punkty 
za 
termin
owość 

Łącznie 

1 
TOP DRUK SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

192890,00 
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA 
Ul.Nowogrodzka, 151a, 18-400, 
Łomża, NIP: 7182141097  

3 
Prograf Drukarnia Cyfrowa 
Sławomir Jagiełło, Al. Stanów 
Zjednoczonych 20a 03-964 
Warszawa NIP: 1130070235 

261805,60  20 63 15 78 

 

Oferta realizację usługi druku co najmniej ośmiu podręczników szkolnych w j. ukraińskim dot. 

orientacji zawodowej w łącznym nakładzie 43 000 egzemplarzy – z opcją zwiększenia nakładu do 60 

000 egzemplarzy – wraz z dostawą wydruków do biura przedstawicielstwa Zamawiającego w Kijowie 

(Ukraina) złożona przez TOP DRUK Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, 

Ul.Nowogrodzka, 151a, 18-400, Łomża, NIP: 7182141097  o wartości 192890,00 zł została uznana za 

najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego. 

 

Posiedzenie Komisji zakończono 05 lipca  2022 roku o godz. 09:45 
 

Podpisy: 
 

1. Przewodnicząca Komisji – Lidia Litwinczuk 
2. Członek Komisji – Lubomir Kramar 
3. Czlonek Komisij – Michał Kubisz  

 
Michal Kubisz (07.07.2022 10:06 GMT+2)

Lubomir Kramar (07.07.2022 10:19 GMT+2)
Lubomir Kramar
Lidia Litwinczuk (07.07.2022 11:39 GMT+3)
Lidia Litwinczuk
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