Muzeum Śląskie
(muzeum rejestrowane)
40-005 Katowice, al. Wojciecha Korfantego 3
Tel. cent. (032) 2585 661 ÷ 3, tel./fax 2599 804
Konto bankowe: Bank Śląski S.A. 31 1050 1214 1000 0007 7131
NIP 634-23-11-686, Nr REGONU 001094121
e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl, www.muzeumslaskie.pl

Katowice 28 listopad 2008r.
WSZYSCY WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z późniejszymi zmianami), w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Druk i oprawę 3 publikacji”, oznaczenie sprawy: MŚ/Wydawnictwa/2008
prowadzonym przez Muzeum Śląskie w Katowicach AL.W. Korfantego 3, za ofertę najkorzystniejszą
została uznana oferta złoŜona przez : CZERNY MARIAN, FIRMA PRYWATNA „GREG” ul.
Wrocławska 10, 44-100 Gliwice.
UZASADNIENIE
Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, zgodnie z art. 91 Ustawy oraz z postanowieniami SIWZ,
punkt XIII, Zamawiający uznał ofertę nr 4 CZERNY MARIAN, FIRMA PRYWATNA „GREG” ul.
Wrocławska 10, 44-100 Gliwice za najkorzystniejszą, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Oferta ta uzyskała największą ilość punktów w jedynym kryterium cena (100) pkt.
Jednocześnie informujemy, Ŝe w przedmiotowym postępowaniu następujący Wykonawcy złoŜyli
swoje oferty i otrzymali następującą liczbę punktów:
Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Liczba pkt. w
kryterium :
CENA

Razem

2.

AGENCJA REKLAMOWOWYDAWNICZA
ARKADIUSZ GRZEGORCZYK
ul. Kutrzeby 15
05-082 Stare Babice

60,75

60,75

4.

CZERNY MARIAN
FIRMA PRYWATNA „GREG”
ul. Wrocławska 10
44-100 Gliwice

100,00

100,00

Numer
oferty

Oferta nr 1 złoŜona przez : JOCKER studio Sp. j. T. Maksym, J.Trompeter-Maksym, ul. Darasza 5,
30-826 Kraków została odrzucona:
1. Uzasadnienie prawne : na podstawie art.89, ust.1, pkt.2
2. Uzasadnienie faktyczne : Ofertę dostarczono do siedziby Muzeum Śląskiego dn.13.11.2008r.
W tym samym dniu Zamawiający zamieścił naniesione w SIWZ zmiany dotyczące opisu
przedmiotu zamówienia, na stronie internetowej, ze wskazaniem zmiany terminu na składanie
ofert 19.11.2008r. i z zaznaczeniem, iŜ zmiany te są wiąŜące dla wszystkich Wykonawców.
Wykonawca przed upływem przedłuŜonego przez Zamawiającego terminu nie wprowadził
zmian zgodnie z pkt.X, ppkt.10 SIWZ.

Oferta nr 3 złoŜona przez : DRUKARNIĘ NARODOWĄ S.A., ul. Półłanki, 30-740 Kraków została
odrzucona:
1. Uzasadnienie prawne : na podstawie art.87, ust.1 i art.89, ust.1, pkt.8
2. Uzasadnienie faktyczne: wykonawca złoŜył ofertę, w której cena druku bloku ksiąŜki netto
plus cena druku i wykonania okładki netto nie pokrywała się z łącznym kosztem wykonania
usługi netto, co miało miejsce przy wszystkich publikacjach., jak równieŜ wskazał na zerowy
podatek VAT. Wykonawca nie złoŜył wyjaśnień(dokumentu) na potwierdzenie stosowania
zerowego podatku VAT, jak równieŜ nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

POUCZENIE
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI
Ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego rozstrzygnięcia.
Na podstawie art.27 ust.2 prosimy o natychmiastowe potwierdzenie niniejszego pisma na numer faksu
Zamawiającego 032 259 98 04

Z powaŜaniem

