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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 
Muzeum Sztuki Współczesnej „w organizacji” w Krakowie, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej 

części Zamawiającym, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą” 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na 

temat: „Wykonanie usługi drukowania dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)”, 

wybrano jako najkorzystniejszą: 

- dla części 1, 2 i 3 zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez Drukarnię Skleniarz Włodzimierz Skleniarz, 

ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków, 

- dla części 4 zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez  GS Projekt Grzegorz Szmyd, Widacz 7,  

38-130 Frysztak, 

Oferty te otrzymały największą ilość punktów.  

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 nie zamieścił w ofercie 5 szt. próbek druków wykonanych na papierze 

Igepa MaxiSilk 170g (lub równoważnej jakości), na podstawie przygotowanej przez Zamawiającego próby 

druku, lecz tylko 1 szt. Dlatego w kryterium „jakość druku” otrzymał we wszystkich częściach zamówienia  

0 pkt.  

 

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 318 500,00 zł w tym: 

dla części 1 zamówienia: 37 000,00 zł, 

dla części 2 zamówienia: 246 000,00 zł 

dla części 3 zamówienia: 10 500,00 zł 

dla części 4 zamówienia: 19 000,00 zł 

dla części 5 zamówienia: 6 000,00 zł 

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

1. GS Projekt Grzegorz Szmyd, Widacz 7, 38-130 Frysztak 

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 dla części 1 zamówienia: 57 400,00 zł 

 dla części 3 zamówienia: 57 500,00 zł 

 dla części 4 zamówienia: 44 000,00 zł 
 

2. Drukarnia Skleniarz Włodzimierz Skleniarz, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków 

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 dla części 1 zamówienia: 55 742,00 zł 

 dla części 2 zamówienia: 673 235,00 zł 

 dla części 3 zamówienia: 63 590,00 zł 

 dla części 4 zamówienia: 82 820,00 zł 

 dla części 5 zamówienia: 176 000,00 zł 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację: 

 

 

 

 

 



Część 1: 

Kryterium 
Nr oferty 

1 2 

Cena 67,98 pkt 70 pkt 

Jakość druku 0 pkt 28 pkt 

Punktacja łączna 67,98 pkt 98 pkt 

 

Część 2: 

Kryterium 
Nr oferty 

2 

Cena 60 pkt 

Jakość druku 28 pkt 

Jakość oprawy 10 pkt 

Punktacja łączna 98 pkt 

 

Część 3: 

Kryterium 
Nr oferty 

1 2 

Cena 70 pkt 63,30 pkt 

Jakość druku 0 pkt 28 pkt 

Punktacja łączna 70 pkt 91,30 pkt 

 

Część 4: 

Kryterium 
Nr oferty 

1 2 

Cena 70 pkt 37,19 pkt 

Jakość druku 0 pkt 28 pkt 

Punktacja łączna 70 pkt 65,19 pkt 

 

Część 5: 

Kryterium 
Nr oferty 

2 

Cena 70 pkt 

Jakość druku 28 pkt 

Punktacja łączna 98 pkt 

 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

Zamawiający informuje, że postępowanie w części 5 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4. 

Cena najkorzystniejszej oferty w części 5 postępowania przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego w 

części 1, 2, 3 i 4 zamówienia może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia. 
 

 

 

 



 


