
Ogłoszenie nr 510200134-N-2020 z dnia 13-10-2020 r. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 8 części. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Część 5 – Program Erasmus+, umowa nr 2019-1-PL01-KA103-061538; Część 6 – Projekt 
„Instytucjonalne wsparcie UPL w obszarze umiędzynarodowienia poprzez niwelowanie barier 
komunikacyjnych w wielokulturowym środowisku akademickim „Let ME know YOU – Welcome to 
ULSL” –PPI/WTP/2019/1/00047/DEC/01. Numer wewnętrzny projektu CN/NAWA/6/2019; Część 7 
- Projekt „Welcome to University of Life Siences in Lublin” – PPI/WTP/2018/1/00060/U/001, 
współfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Numer wewnętrzny 
projektu CN/NAWA/1/2018; -limit kosztów administracji centralnej na poczet Biura Komunikacji -
Projekt „Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. 
Akademickiej 13” Nr projektu: RPLU.05.02.00-06-0063/19 Część 8 - Projekt „Welcome to 
University of Life Siences in Lublin" – PPI/WTP/2018/1/00060/U/001, współfinansowany ze 
środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Numer wewnętrzny projektu 
CN/NAWA/1/2018 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 560186-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 18960000000000, ul. ul. 
Akademicka  13, 20-950  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073, e-
mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730. 
Adres strony internetowej (url): https://up.lublin.pl/zamowienia 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 
8 części. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ-p/PNO/16/2020 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy 



II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 8 części: Część 1 – dostawa drukowanych materiałów 
informacyjno-promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; część 2 – dostawa drukowanych 
materiałów reklamowych na potrzeby promocji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; część 3 – 
dostawa gadżetów reklamowych na potrzeby promocji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; część 4 – 
dostawa tekstyliów z nadrukiem na potrzeby promocji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; część 5 – 
dostawa gadżetów reklamowych na potrzeby promocji Biura Programu ERASMUS+, zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; część 6 – dostawa 
materiałów informacyjno-promocyjnych drukowanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; część 
7 – dostawa i montaż oznaczeń zewnętrznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; część 8 – 
dostawa i montaż oznaczeń wewnętrznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Zamawiający żada, 
aby Wykonawca: 1/ Wykonał przedmiot zamówienia z należytą starannością i zgodnie ze 
wszystkimi wymogami zawartymi w SIWZ z załącznikami i ewentualnymi informacjami dla 
Wykonawców. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny 
koszt wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 2/ 
wyraził zgodę na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymaniu faktury VAT przez 
Zamawiającego, za zrealizowaną każdorazowo przez niego dostawę; 3/ dostarczony przedmiot 
zamówienia musi być najwyższej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych lub 
prawnych, 4/ udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres: - w części 1, 2, 3, 4, 
5, 6- 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru; - w części 7, 8 co najmniej - 12 
miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru 5/ w zakresie części 1 (pozycja 2, 3, 4): - 
przed przystąpieniem do druku uzyskał akceptację Zamawiającego próbnego wydruku 
egzemplarza (okładka + 4 wybrane strony, przy zachowaniu wymaganych danych zawartych w 
specyfikacji), który należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej, na koszt 
Wykonawcy; - dostarczył wydrukowane materiały (dotyczy pozycji 2, 3, 4) zapakowane w 
paczki, po 50 sztuk w paczce; - zapewnił transport do siedziby Zamawiającego wraz z 
wzniesieniem do magazynu centralnego ul. Akademickiej 12A. 6/ w zakresie części 2, 3, 4, 5: - 
uzyskał akceptację Zamawiającego na każdy projekt graficzny nadruk/znakowanie/grawer; -
zapewnił transport do siedziby Zamawiającego wraz z wzniesieniem do magazynu centralnego ul. 
Akademickiej 12A; 7/ w zakresie części 6: - przed przystąpieniem do druku uzyskał akceptację 
Zamawiającego – próbnego wydruku formularza (okładka + 4 wybrane strony), który musi być 
dostarczony do Zamawiającego w formie papierowej, na koszt Wykonawcy; - wydrukowane 
materiały mają zostać zapakowane w paczki, po 100 sztuk w paczce; - zapewnił transport do 
siedziby Zamawiającego wraz z wzniesieniem do magazynu centralnego ul. Akademickiej 12A 8/ 
w zakresie części 7 i 8: - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i sugestii 
podczas prac graficznych; - każdorazowo przy projekcie graficznym Wykonawca zobowiązany 
jest do zaprezentowania dwóch różnych projektów graficznych i uzyskania akceptacji 
Zamawiającego, projekty wszystkich tablic i drogowskazów powinny stanowić spójną całkość - 
dostawa i montaż przedmiotu umowy odbędzie się na terenach Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Lublinie; Zamawiający wskaże dokładne miejsca w ciągu 1 dnia roboczego po podpisaniu umowy 
- Wykonawca we własnym zakresie, zabezpieczy i oznakuje teren prac zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie instrukcjami i przepisami; Dodatkowe informacje dotyczące części 7: - 
Wykonawca wykona wszystkie konstrukcje stalowe według wykonanego przez siebie rysunku 
inżynieryjno-konstrukcyjnego; - stalowe konstrukcje będą spełniać normy bezpieczeństwa i 



wytrzymałości na strefy wiatrowe w Polsce kl.1 - wszelkie prace prowadzone przez Wykonawcę 
będą prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane , Polskimi Normami i 
sztuką budowlaną oraz przepisami BHP. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność 
cywilno-prawną za skutki ewentualnych wypadków. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część należy 
traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia, wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ 
dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. 4. Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert wariantowych. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych 
prac, dostaw oraz zastosowanych podzespołów i materiałów. 6. Zamawiający nie przewiduje 
udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 7. W 
przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej 
załącznikami do SIWZ (załącznik od nr 1 do 8 do SIWZ) przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jak również za pomocą norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub 
równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. 8. Termin wykonania 
zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia: W części 1 – 
sukcesywane dostawy, licząc od dnia podpisania umowy do 15 lutego 2022r, w oparciu o 
zapotrzebowanie Zamawiającego, przy czym termin dostawy częściowej nie może być dłuższy 
niż 14 dni od dnia złożonego zapotrzebowania. Zamawiający przewiduje: - Plakat A2 – 2 transze: 
I transza 750 sztuk do 15 listopada 2020r; II transza do 15 lutego 2021r; - Informator 
wizerunkowy w języku polskim i w języku angielskim do 30 listopada 2020r; - Informator z 
ofertą edukacyjną – 3 transze: I transza 2 000 sztuk do 15 lutego 2021r, II transza 5 000 sztuk do 
31 sierpnia 2021r, III transza 3 000 sztuk do 15 lutego 2022r; W części 2 - sukcesywane dostawy, 
licząc od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2021r, w oparciu o zapotrzebowanie 
Zamawiającego, przy czym termin dostawy częściowej nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 
złożonego zapotrzebowania: Zamawiający przediwuje: - I transza do 30 listopada 2020r, -II 
transza do 30 kwietnia 2021r. W części 3 – do 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy, dostawa 
ma charakter jednorazowy; W części 4 - do 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy, dostawa ma 
charakter jednorazowy; W części 5 – do 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, dostawa ma 
charakter jednorazowy W części 6 – sukcesywane dostawy, licząc od dnia podpisania umowy do 
30.04.2021r, w oparciu o zapotrzebowanie Zamawiającego, przy czym termin dostawy częściowej 
nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia złożonego zapotrzebowania. Zamawiający przewiduje: 1/ 
w pozycji 1 - I transza 250 szt. wersji angielskiej, 250 szt. wersji rosyjskiej, do 15.09.2020r, II 
transza 250 szt. wersji angielskiej, 250 szt. wersji rosyjskiej, do 30.04.2021; 2/ w pozycji 2 – I 
transza 250 szt. wersji angielskiej, 250 szt. wersji rosyjskiej do 15.09.2020r; II transza 600 szt. 
wersji angielskiej, 400 szt. wersji rosyjskiej. do 30.04.2021; 3/ w pozycji 3 – jednorazowa 
dostawa. W części 7 - do dnia 30.09.2020r, licząc od dnia podpisania umowy, dostawa ma 
charakter jednorazowy W części 8 – do dnia 30.09.2020r, licząc od dnia podpisania umowy, 
dostawa ma charakter jednorazowy 9.Część 1, 2, 6 Termin dostawy częściowej – do 14 dni od 
dnia złożenia zapotrzebowania. Za zaoferowanie terminu dostawy częściowej wynoszący: od 1 do 
7 dni – 40 pkt od 8 do 13 dni – 20 pkt 14 dni – 0 pkt 1/ Termin wykonania dostawy częściowej 
należy określić przez wskazanie konkretnego dnia kalendarzowego. 2/ Zamawiający zastrzega, że 
odrzucone zostaną te oferty, w których termin wykonania dostawy częściowej będzie dłuższy niż 
14 dni, licząc od dnia przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania. Część 3, 4, 5 - Termin 
wykonania należy określić w dniach kalendarzowych. Zostaną odrzucone te oferty, które 
zawierają termin wykonania dłuższy niż określony poniżej: W części 3, 4 – w terminie do 60 dni 
licząc od dnia zawarcia umowy, W części 5 - w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia 
umowy 10. Wykonawca otrzyma punkty na podstawie udzielonej gwarancji wynoszącej: - w 
części 7 i 8 – minimalnie 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości 
krótszy niż 12 miesiące w zakresie wszystkich części jego oferta zostanie odrzucona. 
Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje 



CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa drukowanych materiałów informacyjno-
promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

termin gwarancji wynoszący więcej niż 36 miesięcy to do obliczenia ilości punktów Zamawiający 
podstawi do wzoru (Go/36 x 40 pkt = G) w miejscu Go liczbę 36. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak 
II.5) Główny Kod CPV: 39294100-0

Dodatkowe kody CPV: 79810000-5, 22000000-0, 22140000-3, 22150000-6, 22852000-7, 
79340000-9, 22462000-6, 79800000-2 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 41550.00 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  9 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: POLIGRAFA NOT Piotr Wierzbiński 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. M. Kopernika 1 
Kod pocztowy: 31-959 
Miejscowość: Rzeszów 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 



CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: dostawa drukowanych materiałów reklamowych 
na potrzeby promocji Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Lublinie 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 39667.50 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39667.50 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67035.00 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 9542.00 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: ZAPOL Sobczyk Sp. jawna 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Aleja Piastów 42 
Kod pocztowy: 71-062 
Miejscowość: Szczecin 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9715.77 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9715.77 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20787.00 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 



CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: dostawa gadżetów reklamowych na potrzeby 
promocji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 17410.90 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  9 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
tak

Nazwa wykonawcy: Promo-land s.c. Dorota Grodzińska- Moszczyńska, Renata Rutkowska 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 10 
Kod pocztowy: 95-082 
Miejscowość: Chechło Pierwsze Dobroń 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 14365.29 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13841.56 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26469.85 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 



CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: dostawa tekstyliów z nadrukiem na potrzeby 
promocji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: dostawa gadżetów reklamowych na potrzeby 
promocji Biura Programu ERASMUS+ 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/09/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 5440.00 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  8 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: PHU Posters Małgorzata Wojciechowska 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Związkowa 12 
Kod pocztowy: 20-148 
Miejscowość: Lublin 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5670.30 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4607.58 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7859.70 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 10044.70 
Waluta PLN 



CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych 
drukowanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  8 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
tak

Nazwa wykonawcy: Promo- land s.c. Dorota Grodzińska- Moszczyńska, Renata Rutkowska 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 10 
Kod pocztowy: 95-082 
Miejscowość: Chechło Pierwsze, Dobroń 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10089.20 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10089.20 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20664.00 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 12270.00 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  8 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  



CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: dostawa i montaż oznaczeń zewnętrznych dla 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Zapol Sobczyk Sp. jawna 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Aleja Piastów 42 
Kod pocztowy: 71-062 
Miejscowość: Szczecin 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13943.40 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13025.70 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34440.00 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 30850.00 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie



CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: dostawa i montaż oznaczeń wewnętrznych dla 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Nazwa wykonawcy: dB Unlimited Ludmiła Śnieżko 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. M. Langiewicza 17/1 
Kod pocztowy: 02-071 
Miejscowość: Waszawa 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 26568.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26568.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86100.00 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/09/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 6800.00 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Agencja Reklamowa Cieślik Studio L, Sp. jawna 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Kisielewskiego 28 
Kod pocztowy: 31-708 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: Polska 



Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 12915.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6266.23 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53997.00 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


