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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) 

Parametry funkcjonalne 

03 

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

115 741,00 zł 

Kalendarz książkowy w formacie zbliżonym do A5: 

Oprawa twarda Bez bigowania na okładce 

Narożniki bloku 
kalendarza 

Z perforacją 

Bok kalendarza Registry sztancowane z poszczególnymi miesiącami roku 

Kalendarz książkowy w formacie zbliżonym do A4: 

Oprawa twarda Bez bigowania na okładce 

Narożniki bloku 
kalendarza 

Z perforacją 

Bok kalendarza Registry sztancowane z poszczególnymi miesiącami roku 

Kalendarz trójdzielny z kopertą: 

Główka kalendarza Kaszerowana główka wypukła 

Mocowanie kalendarza 
Minimum dwie zawieszki przytwierdzone do główki, wykonane z tworzywa sztucznego np. pcv / plastyku, służące do 
zawieszenia kalendarza 

Planer ścienny : 

Format / wielkość 
plannera  

Format  970mm × 680mm lub większy 

Kalendarz biurkowy: 

Spirala wzdłuż drugiego 
boku kalendarium 

Spirala kolorowa z podstawowej dostępnej oferty 

Boczki z kartkami 
samoprzylepnymi 

Bloczki z kartkami samoprzylepnymi z zadrukiem w kolorze 1+0 

04 

ARCH s.c. 
Mirosława Nowicka, Marek 
Nowicki 
ul. Obroki 130 
40-833 Katowice 

88 560,00 zł 

Kalendarz książkowy w formacie zbliżonym do A5: 

Oprawa twarda Bez bigowania na okładce 

Narożniki bloku 
kalendarza 

Bez perforacji 

Bok kalendarza Registry sztancowane z poszczególnymi miesiącami roku 

Kalendarz książkowy w formacie zbliżonym do A4 

Oprawa twarda Bez bigowania na okładce 

Narożniki bloku 
kalendarza 

Bez perforacji 

Bok kalendarza Registry sztancowane z poszczególnymi miesiącami roku 

Kalendarz trójdzielny z kopertą: 

Główka kalendarza Kaszerowana główka wypukła 

Mocowanie kalendarza Minimum dwie zawieszki przytwierdzone do główki, wykonane z tworzywa sztucznego np. pcv / plastyku, służące do 
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zawieszenia kalendarza 

Planer ścienny: 

Format / wielkość 
plannera  

Format  970mm × 680mm lub większy 

Kalendarz biurkowy: 

Spirala wzdłuż drugiego 
boku kalendarium 

Spirala kolorowa z podstawowej dostępnej oferty 

Boczki z kartkami 
samoprzylepnymi 

Bloczki z kartkami samoprzylepnymi bez zadruku 

 
 
 
 
 

Mariusz Frankowski  
p.o. Dyrektora  
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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