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Toruń, 5 września 2018 r. 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 

dotyczący postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Działania informacyjno-promocyjne realizowane na potrzeby projektu Centra innowacyjnej 
Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na 
potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie 

kujawsko-pomorskim” 
  

W dniu 5 września 2018 r. komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 

w Toruniu zarządzeniem nr 2/2018 r. z dnia 22 stycznia 2018 r. w składzie: 

1) Marcin Centkowski – Przewodniczący Komisji 

2) Paulina Ładyńska – Członek Komisji 

3) Kinga Górska – Sekretarz Komisji 

 

o godzinie 12:10 dokonała otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie, w kolejności ich wpłynięcia. Kwota jaką Zamawiający 

przeznaczył na wykonanie przedmiotowego zamówienia wynosi 173.842,05 zł brutto odpowiednio dla: 

a) Część 1. Druk materiałów promocyjnych typu BTL wraz z ich dystrybucją – 35.670,00 zł brutto 

b) Część 2. Zredagowanie artykułów prasowych wraz z ich publikacją – 49.200,00 zł brutto 

c) Część 3. Produkcja i emisja spotów video – 52.072,05 zł brutto 

d) Część 4. Zorganizowanie pikniku dla dzieci i młodzieży - 18.450,00 zł brutto 

e) Część 5. Reklama pikniku dla dzieci i młodzieży – 18.450,00 zł brutto 

 

 

 

Oferty złożyli: 

 

1. Oferta nr 1: 

Nazwa Wykonawcy: Ars Media Anna Gryczon  

Adres Wykonawcy: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa 

Cena: CZĘŚĆ 3 – 34.900,00 zł netto, 42.927,00 zł brutto 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 grudnia 2019 roku 

Okres gwarancji: WEDŁUG WZORU UMOWY 

Warunki płatności: WEDŁUG WZORU UMOWY 
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2. Oferta nr 2: 

Nazwa Wykonawcy: VIS MEDIA s.c Grzegorz Kamiński Iwona Kamińska 

Adres Wykonawcy: Wielka Nieszawka, ul. Złota 7, 87-165 Cierpice 

Cena: CZĘŚĆ 1 – 60.200,00 zł netto, 74.046,00 zł brutto 

          CZEŚĆ 2 – 88.000,00 zł netto, 108.240,00 zł brutto 

          CZĘŚĆ 5 – 43.000,00 zł netto, 52.890,00 zł brutto 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 grudnia 2019 roku 

Okres gwarancji: WEDŁUG WZORU UMOWY 

Warunki płatności: WEDŁUG WZORU UMOWY 

 

Na podstawie powyższego zestawienia ofert Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany  

na podstawie art. 24 ust. 11 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 ze zm.) złożyć w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy w stosunku do wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Sekretarz Komisji przetargowej 

 

Kinga Górska 
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