
Numer sprawy RP 7/K/09/2012                        Kielce, dn. 19.09.2012 

                                                   

OGŁOSZENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RP 7/K/09/2012 

Nazwa zadania: dostawy ksiąŜek bibliotecznych dla MBP Kielce 

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejsze oferty z 426 części zamówienia: 

 

1. « L&L » F. Dystrybucyjno-Wydawnicza sp. z o.o., ul. Robotnicza 1A, 57-607 Wrocław 

Cena ofertowa na 77 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 9544,69 zł  + podatek 

VAT (5%) w kwocie  476,95, razem brutto 10021,64 (słownie złotych : dziesięć tysięcy 

dwadzieścia jeden 64/100) (491 woluminów) 

 

2. 4Sales&Promo sp. z o.o., ul. Zgoda 3, 00-018 Warszawa 

Cena ofertowa na 69 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto 6550,74 zł  + podatek 

VAT (5%) w kwocie  327,93 zł ,razem brutto : 6878,67zł (słownie złotych :sześć tysięcy 

osiemset siedemdziesiąt osiem 67 /100) (314 woluminów) 

 

3. Platon  sp. z o.o., ul Kolejowa 19, 21, 01-217 Warszawa 

Cena ofertowa na 86 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto 7594,18 zł  + podatek 

VAT (5%) w kwocie  379,44zł ,razem brutto : 7974,62zł (słownie złotych : siedem tysięcy 

dziewięćset siedemdziesiąt cztery 62100) (409 woluminów) 

 

4. Grupa A5 Sp. z o.o., ul. Krokusowa 1/3, 92-101 Łódź 

Cena ofertowa na 21 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 1965,40 zł + podatek 

VAT (5%) w kwocie  98,37 zł ,razem brutto 2063,77 (słownie złotych : dwa tysiące 

sześćdziesiąt trzy 77/100) (98 woluminów) 

 

5. . « KRAKINFORM » sp. z o.o., os. Wandy 11/14, 31-905 Kraków 

Cena ofertowa na 18 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto : 2143,00 zł  + podatek 

VAT (5%) w kwocie  107,15zł ,razem brutto 2250,15 zł (słownie złotych : dwa tysiące 

dwieście pięćdziesiąt 15/100 (97 woluminy) 

 

6. Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe « Vika » - Renata 

Musielska,   Lubanów 28 B, 98-235 Błaszki 

    Cena ofertowa na 41 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto 3310,62 + podatek 

VAT (5%) w   kwocie  165,43 zł, razem brutto 3476,05 (słownie złotych : trzy tysiące 

czterysta siedemdziesiąt  sześć 05/100) (150 woluminów). 

 

7. Super Siódemka Lucjan Wypych s.j., ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań 

    Cena ofertowa na 91 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto 13163,96 + podatek 

VAT (5%)   w    kwocie  658,78 zł, razem brutto 13821,74 (słownie złotych : trzynaście 

tysięcy osiemset  dwadzieścia jeden 74/100) (675 woluminów). 

 

8. Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak s.j., Al. Daszyńskiegi 16, 31-534 

Kraków 

   Cena ofertowa na 12 części Zamówienia (pakiet-tytuł) wynosi netto 766,27 + podatek VAT 

(5%)  w    kwocie  38,29 zł, razem brutto 804,56 (słownie złotych : osiemset cztery 56/100)  

     (12 woluminów). 



 

 


