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TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

Siedziba i biuro stowarzyszenia: ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów 

adres do korespondencji: Rynek 7, 33-100 Tarnów  

www.lot.tarnow.pl        e-mail: lottot@wp.pl 

KRS: 0000380404,   NIP: 8733246592,   REGON: 121867751 

___________________________________________________________________________ 

Zamawiający – Tarnowska Organizacja Turystyczna 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn.  

„Wykonanie projektu graficznego, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa materiałów promocyjnych 

dotyczących Projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe 

Pogórza” - Mapy rowerowe” 

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny sprawy): 2/2020/RPOWM 
 

 
Tarnów, 10 sierpnia 2020 r.  

 
I N F O R M A C J A 

z otwarcia ofert 
 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  – dalej ustawa Pzp) Zamawiający – Tarnowska Organizacja Turystyczna 
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu graficznego, skład, przygotowanie do druku, druk 
i dostawa materiałów promocyjnych dotyczących Projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny 
Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza” - Mapy rowerowe”: 

 
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 100 000,00 zł brutto. 
2. Następujący Wykonawcy złożyli oferty w terminie do 10.08.2020 r., do godz. 11:00 - zbiorcze 

zestawienie ofert: 

 
Oferta nr 1: 

1) Nazwa wykonawcy: Wydawnictwo Kartograficzne POLKART Michał Siwicki, ul. Batuty 1/406, 
02-743 Warszawa 

2) Cena za wykonanie zadania: 133 350,00 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. w terminie 50 dni od dnia 

podpisania umowy 
4) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku 
 

 
Oferta nr 2:  

1) Nazwa wykonawcy: EURO PILOT sp. z o.o., ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa 
2) Cena za wykonanie zadania: 84 580,00 zł brutto 
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3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. w terminie 50 dni od dnia 
podpisania umowy 

4) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku 

 
Oferta nr 3: 

1) Nazwa wykonawcy: M-STUDIO Mirosław Dryla, ul. Krzyska 26R, 33-100 Tarnów 
2) Cena za wykonanie zadania: 149 400,00 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. w terminie 50 dni od dnia 

podpisania umowy 
4) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku 
 
Oferta nr 4: 

1) Nazwa wykonawcy: Studio Plan Anna Dębska, Wilczyn ul. Jaworowa 10, 55-120 Oborniki 
Śląskie  

2) Cena za wykonanie zadania: 99 095,00 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. w terminie 50 dni od dnia 

podpisania umowy 
4) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku 
 
Oferta nr 5: 

1) Nazwa wykonawcy: Wydawnictwo COMPASS sp. z o.o. sp. k., ul. Podchorążych 3, 30-084 
Kraków 

2) Cena za wykonanie zadania: 84 000,00 zł brutto 
3) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, tj. w terminie 50 dni od dnia 

podpisania umowy 
4) Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy, tj. 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku 
 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca 
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu (oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
 z oryginałem), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 4 do SIWZ. 

 
   
 
 
 
  Prezes Zarządu                                              Skarbnik Zarządu 

Tarnowska Organizacja Turystyczna              Tarnowska Organizacja Turystyczna 
 

                                                           Marcin Pałach                                                      Jan Czaja 

 
 
 
Otrzymują: 
1) Strona internetowa Zamawiającego 
2) aa. 


