oznaczenie sprawy: MŚ-ZP-DT-333-7/12

Katowice, 18.06.2012 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
na część I, i na część II zamówienia.
w postępowaniu na:„Przeprowadzenie prac konserwatorskich obiektów muzealnych ze zbiorów
Muzeum Śląskiego w Katowicach” , oznaczenie sprawy: MŚ-ZP-DT-333-7/12, na zadania:
1.

„Przeprowadzenie prac konserwatorskich starodruku: Zlaty nebesky klic neb vorucne
katolickie modlitby / Martin von Cochem. Nakł. U Janáecna Vogtecha Hilgartnera; 1776 r.”
(część I zamówienia).

2.

„Przeprowadzenie prac konserwatorskich tkanin i 9 kukieł” (część II zamówienia).
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami)

- do wszystkich Wykonawców

Muzeum

Śląskie,

jako

Zamawiający,

w postępowaniu

prowadzonym

w

trybie

przetargu

nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadania, działając na podstawie art. 92
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2010 r. nr
113, poz. 759, z późniejszymi zmianami) informuje:

•

o wyborze oferty najkorzystniejszej na część I zamówienia, tj. na zadanie: „Przeprowadzenie prac
konserwatorskich starodruku: Zlaty nebesky klic neb vorucne katolickie modlitby / Martin von
Cochem. Nakł. U Janáecna Vogtecha Hilgartnera; 1776 r.” Wykonawcy:

Konsorcjum:
Nel Jastrzębiowska, ul. W. Bałandy 13/6
32-600 Oświęcim (Partner)
Mirosław Maciaszczyk
ul. Makuszyńskiego 170/178, 42-200 Częstochowa (Lider)
z ceną 11.500,00 zł brutto.
(po uzupełnieniu przez Wykonawcę dokumentów w trybie art. 26 ust.3 ustawy PZP)

Uzasadnienie - Oferta nr 4, złożona przez ww. Wykonawcę na część I zamówienia, spełniła
wymagania postawione w SIWZ i uzyskała maksymalną liczbę punktów (100) w jedynym kryterium –
cena.

•

o wyborze oferty najkorzystniejszej na część II zamówienia, tj. na zadanie: „Przeprowadzenie prac
konserwatorskich tkanin i 9 kukieł” Wykonawcy:

POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW S.A.
ul. Solec 103
00-382 Warszawa
z ceną 109.101,00 zł brutto.
(po uzupełnieniu przez Wykonawcę dokumentów w trybie art. 26 ust.3 ustawy PZP)

Uzasadnienie - Oferta nr 1, złożona przez ww. Wykonawcę na część II zamówienia, spełniła
wymagania postawione w SIWZ i uzyskała maksymalną liczbę punktów (100) w jedynym kryterium –
cena.
•

o Wykonawcach, którzy złożyli oferty na część I zamówienia, i na część II zamówienia, jak
również o punktacji przyznanej ofertom w kryterium – cena oraz o łącznej punktacji:

Nr

Nazwa (firma)

oferty

i adres Wykonawcy

1.

2.

3.

4.

POLSKIE PRACOWNIE
KONSERWACJI ZABYTKÓW S.A.
ul. Solec 103, 00-382 Warszawa
Joanna Ważyńska
ul. Odolańska 15 m. 8
02-562 Warszawa
Pracownia Projektowa,
Adam Skrzypczyk Architekt
ul. Witosa 20/7, 43-100 Tychy
Konsorcjum: Nel Jastrzębiowska
ul. W. Bałandy 13/6
32-600 Oświęcim (Partner)
Mirosław Maciaszczyk
ul. Makuszyńskiego 170/178
42-200 Częstochowa (Lider)
adres do korespondencji: Mirosław
Maciaszczyk ul. Bałandy 15/14, 32600 Oświęcim

Przyznana
punktacja
w kryterium CENA

Łączna
punktacja

Część I

Część II

Część I

Część II

85,57

100

85,57

100

93,34

Nie złożono
oferty

93,34

Nie złożono
oferty

_______

Nie złożono
oferty

______

Nie złożono
oferty

100

Nie złożono
oferty

100

Nie złożono
oferty

