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Zamawiający 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
ul. Głowackiego 56 
30-085 Kraków 

                      
 

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU 
– PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 

 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Dostawa papieru oraz materiałów 
eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, kserokopiarek  
i faksów 
(nr ZDW-DN-4-271-132/22)  

 
Na podstawie art. 222 ust. 5 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo  
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej dalej ustawą  
PZP) Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje, iż w dniu 
17.01.2023 r. o godz. 12:00 dokonano otwarcia ofert – w przedmiotowym postępowaniu złożone 
zostały następujące oferty: 

 

Lp. 
Nazwa (firma) 

i adres 
Wykonawcy 

Cena  
(PLN) 

Rodzaj oferowanych 
materiałów 

eksploatacyjnych 
w ramach zakresu 

podstawowego 
zamówienia  
(jedna z opcji) 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 

SIGMA  
Joanna Rąpała 
ul. Kolejowa 7 
74-500 Chojna 

cena łączna 251 441,52 w całości 
oryginalne  

zakres podstawowy zamówienia: 
od daty zawarcia umowy  

do dnia 31.12.2024 r. 
 

zakres opcjonalny zamówienia  
(w przypadku jego uruchomienia):  

od daty złożenia oświadczenia 
Zamawiającego o skorzystaniu  

z prawa opcji do dnia 31.12.2024 r. 

zgodnie z SWZ 
(zapisy § 5 

zał. nr 5 SWZ – 
wzór umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

163 514,97 oryginalne  
+ równoważne X 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

87 926,55 w całości 
równoważne  

2 

Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe 
LOBOS Sp. z o.o. 
ul. M. Medweckiego 17 
31-870 Kraków 

cena łączna 643 995,56 w całości 
oryginalne X 

zakres podstawowy zamówienia: 
od daty zawarcia umowy  

do dnia 31.12.2024 r. 
 

zakres opcjonalny zamówienia  
(w przypadku jego uruchomienia):  

od daty złożenia oświadczenia 
Zamawiającego o skorzystaniu  

z prawa opcji do dnia 31.12.2024 r. 

zgodnie z SWZ 
(zapisy § 5 

zał. nr 5 SWZ – 
wzór umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

415 418,52 oryginalne  
+ równoważne  

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

228 577,04 w całości 
równoważne  

 
 
 



2 

3 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
MULTIKOM  
Adam Papierski  
ul. Fabryczna 15 
85-741 Bydgoszcz 

cena łączna 579 235,29 w całości 
oryginalne X 

zakres podstawowy zamówienia: 
od daty zawarcia umowy  

do dnia 31.12.2024 r. 
 

zakres opcjonalny zamówienia  
(w przypadku jego uruchomienia):  

od daty złożenia oświadczenia 
Zamawiającego o skorzystaniu  

z prawa opcji do dnia 31.12.2024 r. 

zgodnie z SWZ 
(zapisy § 5 

zał. nr 5 SWZ – 
wzór umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

395 484,36 oryginalne  
+ równoważne  

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

183 750,93 w całości 
równoważne  

 
 
 
 
 

Z up. Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
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