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Zawiadomienie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty - ponowny wybor.

Muzeum Sztuki Wsp6lczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Krak6w, zwane w dalszej
cZysci Zamawiajqcym, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z p6iniejszymi zmianami), zwanej daJej "ustawq"
infonnuje, ze w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na
temat: "Dostawa materia16w budowlanych, elektronarZfdzi i narZfdzi dla Muzeum Sztuki Wspolczesnej w
Krakowie (w organizacji)" - cZfSC 5 wybrano jako najkorzystniejszq: oferte or 3 zlozonq przez Zaklad
Uslugowo-Handlowy "Elkot" KrzysztofKotkowski, ul. 25 czerwca 71, 26-600 Radom.

Oferta ta uzyskala najwyzszq oceny w tej cZysci zam6wienia.
Oferta zostala wybrana z zastosowaniem przepisu art. 94 ust 3 ustawy. Wybrany wczesniej Wykonawca uchylil
siy od zawarcia umowy.

Nazwy (fmny), siedziby i adresy wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty w tej cZysci zam6wienia:
Oferta or 1 zlozona przez Verti System KrzysztofTurkowski, ul. Podbialowa 13, 61-680 Poznan,
Oferta or 3 zlozona przez Zaklad Uslugowo-Handlowy "Elkot" KrzysztofKotkowski, ul. 25 czerwca 71,26-600

Radom,
Oferta nr 8 zlozona przez Magopol Andrzej Gogacz, ul. Witosa 67, 26-600 Radom,

Cz~sc
Oferta Oferta nr Oferta
nr 1 3 nr 8

5 38682,27 30807,20 26438,73

Streszczenie oceny i por6wnania zlozonych ofert zawierajqce punktacjy przyznanq ofertom i lqcznq punktacjy
(kryteriUffi cena = lqczna punktacja):

Cz~sc Oferta Oferta Oferta
nr 1 nr 3 nr 8

5 68,35 85,82 100

Infonnacja 0 ofertach odrzuconych znajduje siy w pierwotnym zawiadomieniu 0 wyborze najkorzystniejszej
oferty.
Zamawiajqcy infonnuje, ze Uffiowa w sprawie zam6wienia publicznego w czesci 5, z uwagi na fakt, ze uplynql
juz 5 dniowy tennin od przeslania pierwotnego zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, moze bye
zawarta w terminie kr6tszym niz 5 dni od dnia przeslania niniejszego zawiadomienia.
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