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Pieczęć Zamawiającego 

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, zawierające nazwy (firmy) i adresy Wykonawców: 

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 
Cena oferty 
(zł brutto) 

Zaoferowane  
parametry funkcjonalne kart do gry oraz pudełka 

01 
Zapol Sobczyk Sp. komandytowa, ul. Al. Piastów 42,  
71-062 Szczecin 

62 200,00 zł 

Pakowanie kart do gry 
Każdy poziom kar/zestaw kart do gry zapakowany 
do oddzielnego woreczka zamykanego strunowo 

Uszlachetnianie kart do gry 
Wszystkie karty do gry posiadają uszlachetnienie  
w postaci lakieru UV matowego dwustronnie 

Uszlachetnianie pudełka 
Pudełko posiada uszlachetnienie w postaci lakieru 
UV matowego, jednostronnie 

02 
Agencja Reklamowa Cieślik Studio L  Sp. J., ul. Kisielewskiego 28, 
31-708 Kraków 

67 660,00 zł 

Pakowanie kart do gry 
Każdy poziom kar/zestaw kart do gry zapakowany 
do oddzielnego woreczka zamykanego strunowo 

Uszlachetnianie kart do gry 
Wszystkie karty do gry posiadają uszlachetnienie  
w postaci lakieru UV matowego dwustronnie 

Uszlachetnianie pudełka 
Pudełko posiada uszlachetnienie w postaci lakieru 
UV matowego, jednostronnie 

03 
Agencja Reklamy Eurek Plus Barbara Fedorowicz, Ryszard 
Fedorowicz, 
 ul. 3 Maja 11, 35-030 Rzeszów 

76 260,00 zł 

Pakowanie kart do gry 
Każdy poziom kar/zestaw kart do gry zapakowany 
do oddzielnego woreczka zamykanego strunowo 

Uszlachetnianie kart do gry 
Wszystkie karty do gry posiadają uszlachetnienie  
w postaci lakieru UV matowego dwustronnie 

Uszlachetnianie pudełka 
Pudełko posiada uszlachetnienie w postaci lakieru 
UV matowego, jednostronnie 

04 
Grupa Wydawnicza REGIO Sp. z o.o., ul. Poznańska 17b,  
05-870 Błonie 

130 380,00 zł 

Pakowanie kart do gry 
Każdy poziom kar/zestaw kart do gry zapakowany 
do oddzielnego woreczka zamykanego strunowo 

Uszlachetnianie kart do gry 
Wszystkie karty do gry posiadają uszlachetnienie  
w postaci lakieru UV matowego dwustronnie 

Uszlachetnianie pudełka 
Pudełko posiada uszlachetnienie w postaci lakieru 
UV matowego, jednostronnie 

05 
Agencja Reklamowo – Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki, 
ul. Pojazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec 

95 940,00 zł 

Pakowanie kart do gry 
Każdy poziom kar/zestaw kart do gry zapakowany 
do oddzielnego woreczka zamykanego strunowo 

Uszlachetnianie kart do gry 
Wszystkie karty do gry posiadają uszlachetnienie  
w postaci lakieru UV matowego dwustronnie 

Uszlachetnianie pudełka 
Pudełko posiada uszlachetnienie w postaci lakieru 
UV matowego, jednostronnie 

 
Mariusz Frankowski  p.o. Dyrektora 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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