Warszawa, dnia 6 grudnia 2021 roku

Oznaczenie sprawy: WAG.262.6.2021

Informacja z otwarcia ofert
w prowadzonym w trybie podstawowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie prenumeraty prasy polskiej w w ersji papierowej i elektronicznej oraz czasopism
zagranicznych w w ersji papierowej na 2022 rok

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w związku z otwarciem ofert złożonych przez
Wykonawców w postępowaniu, które odbyło się w dniu 06.12.2021 r. o godz. 12:00, udostępnia
następujące informacje:
Część II - Prenumerata prasy polskiej w w ersji elektronicznej

Numer
oferty

1.

Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy, którego oferta została
otwarta
eKiosk SA,
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

Cena zawarta
w ofercie

44 359,85 zł brutto

Część III - Prenumerata czasopism zagranicznych w wersji papierowej

Numer
oferty

Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy, którego oferta została
otwarta

Cena zawarta
w ofercie

1.

Centrala Handlu Zagranicznego Ars Polona SA,
ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa

69 836,04 zł brutto

2.

eKiosk SA,
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

88 197,90 zł brutto

3.

EBSCO Sp. z o.o.,
Ul. M. Kopernika 17, 00-359 Warszawa

68 401,80 zł brutto

Ponadto, do wyznaczonego terminu składania ofert, na skrzynkę e-Puap Zamawiającego
wpłynął plik z ofertą złożony przez Garmond Press Sp. z o.o., który został zaszyfrowany
z zastosowaniem klucza do innego postępowania o nazwie: „Prenumerata i dostawa prasy oraz
fachowych czasopism prawniczych w roku 2022 na potrzeby Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej
Sądu
Najwyższego”. Tym samym
Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się
z jego treścią, gdyż przy próbie deszyfrowania tego pliku na stronie miniPortalu, otrzymuje komunikat
o treści: „nie jesteś twórcą postępowania dla którego zaszyfrowano ten plik” z nazwą postępowania
wymienioną powyżej.

J|jJk
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

