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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 plakatowania dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) w 2012 

roku na słupach lub tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta Krakowa”, wybrano jako najkorzystniejszą 

ofertę nr 2 złożoną przez Koneser Sp. z o. o., ul. Szlak 39/3, 31-153 Kraków. 

Oferta ta otrzymała największą ilość punktów.  

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 85 500,00 zł.  

 

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

1. Filmotechnika Zakład Plakatowania Dorota Wasik, Rynek Główny 9, 31-042 Kraków. 

Cena jednostkowa za wykonanie usługi plakatowania: 

1) za jeden dzień za format B1: 0,89 zł 

2) za jeden dzień za pasek formatu B1: 5,34 zł 

3) za jeden dzień za format B2: 0,66 zł 

4) za jeden dzień za pasek formatu B2: 5,34 zł 

 

2. Koneser Sp. z o. o., ul. Szlak 39/3, 31-153 Kraków. 

Cena jednostkowa za wykonanie usługi plakatowania: 

1) za jeden dzień za format B1: 0,86 zł 

2) za jeden dzień za pasek formatu B1: 4,30 zł 

3) za jeden dzień za format B2: 0,66 zł 

4) za jeden dzień za pasek formatu B2: 4,62 zł 

 

3. Agencja Reklamy Wenecja Sp. z o. o., ul. Niska 18, 31-306 Kraków. 

Cena jednostkowa za wykonanie usługi plakatowania: 

1)     za jeden dzień za format B1: 1,48 zł 

2) za jeden dzień za pasek formatu B1: 19,68 zł 

3) za jeden dzień za format B2: 1,11 zł 

4) za jeden dzień za pasek formatu B2: 17,22 zł 

 

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

oceny ofert i łączną punktację: 

Kryterium 
Nr oferty 

1 2 3 

Cena za jeden dzień za format B1 43,48 45 26,15 

Cena za jeden dzień za pasek formatu B1 4,03 5 1,09 

Cena za jeden dzień za format B2 45 45 26,76 

Cena za jeden dzień za pasek formatu B2 4,33 5 1,34 

Punktacja łączna 96,84 100 55,34 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 

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

publicznego może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia. 
 



 

 

 

 

 

 


