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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: „Usługi transportowe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakowie (w organizacji)  w roku 2012”, 

wybrano jako najkorzystniejszą: 

 w części 1 zamówienia ofertę nr 3 złożoną przez Transport Ł&M Wijas Marek, ul. Rżącka 25, 30-687 

Kraków. Oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów w tej części zamówienia, 

 w części 2 i 3 zamówienia ofertę nr 4 złożoną przez Dyna-Trans Władysław Dyna, ul. Siemaszki 52/2, 

31- 207 Kraków. Oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów w tych częściach zamówienia. 

 

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 180 000,00 zł w tym: 

- dla części 1: 30 000,00 zł, 

- dla części 2: 120 000,00 zł, 

- dla części 3: 30 000,00 zł. 

 

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

Oferta nr 1 złożona przez  F. U. Transport Blacharstwo Lakiernictwo Mechanika Mirocha Paweł,  

Rzeszotary 227, 32-040 Świątniki Górne. 

Cena jednostkowa brutto za wykonanie zamówienia:  

dla części 1: 

1) za 1 godzinę jazdy po Krakowie: 61,50 zł 

2) za 1 kilometr jazdy po Polsce: 1,97 zł 

3) za 1 kilometr jazdy poza granicami kraju: 2,34 zł 

4) za 1 osobogodzinę usługi specjalistycznego pakowania dzieła sztuki: 24,60 zł 

Oferta nr 2 złożona przez Art Logistic Sp. z o. o., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. 

Cena jednostkowa brutto za wykonanie zamówienia:  

dla części 1: 

1) za 1 godzinę jazdy po Krakowie: 61,50 zł 

2) za 1 kilometr jazdy po Polsce: 3,69 zł 

3) za 1 kilometr jazdy poza granicami kraju: 4,00 zł 

4) za 1 osobogodzinę usługi specjalistycznego pakowania dzieła sztuki: 55,35 zł 

dla części 2: 

1) za 1 godzinę jazdy po Krakowie: 67,65 zł 

2) za 1 kilometr jazdy po Polsce: 5,54 zł 

3) za 1 kilometr jazdy poza granicami kraju: 6,15 zł 

4) za 1 osobogodzinę usługi specjalistycznego pakowania dzieła sztuki: 55,35 zł 

dla części 3: 

1) za 1 godzinę jazdy po Krakowie: 79,95 zł 

2) za 1 kilometr jazdy po Polsce: 6,03 zł 

3) za 1 kilometr jazdy poza granicami kraju: 7,13 zł 

4) za 1 osobogodzinę usługi specjalistycznego pakowania dzieła sztuki: 55,35 zł 



Oferta nr 3 złożona przez Transport Ł&M Wijas Marek, ul. Rżącka 25, 30-687 Kraków. 

Cena jednostkowa brutto za wykonanie zamówienia:  

dla części 1: 

1) za 1 godzinę jazdy po Krakowie: 44,28 zł 

2) za 1 kilometr jazdy po Polsce: 1,85 zł 

3) za 1 kilometr jazdy poza granicami kraju: 2,40 zł 

4) za 1 osobogodzinę usługi specjalistycznego pakowania dzieła sztuki: 39,36 zł 

Oferta nr 4 złożona przez Dyna-Trans Władysław Dyna, ul. Siemaszki 52/2, 31-207 Kraków. 

Cena jednostkowa brutto za wykonanie zamówienia:  

dla części 1: 

1) za 1 godzinę jazdy po Krakowie: 49,20 zł 

2) za 1 kilometr jazdy po Polsce: 2,09 zł 

3) za 1 kilometr jazdy poza granicami kraju: 2,34 zł 

4) za 1 osobogodzinę usługi specjalistycznego pakowania dzieła sztuki: 36,90 zł 

dla części 2: 

1) za 1 godzinę jazdy po Krakowie: 73,80 zł 

2) za 1 kilometr jazdy po Polsce: 3,39 zł 

3) za 1 kilometr jazdy poza granicami kraju: 3,89 zł 

4) za 1 osobogodzinę usługi specjalistycznego pakowania dzieła sztuki: 36,90 zł 

dla części 3: 

1) za 1 godzinę jazdy po Krakowie: 86,10 zł 

2) za 1 kilometr jazdy po Polsce:  3,64 zł 

3) za 1 kilometr jazdy poza granicami kraju: 4,13 zł 

4) za 1 osobogodzinę usługi specjalistycznego pakowania dzieła sztuki: 36,90 zł 

Oferta nr 5 złożona przez Przewłocki i S-ka Spółka Jawna, ul. Bernardyńska 10, 31-069 Kraków. 

Cena jednostkowa brutto za wykonanie zamówienia:  

dla części 1: 

1) za 1 godzinę jazdy po Krakowie: 49,00 zł 

2) za 1 kilometr jazdy po Polsce: 2,80 zł 

3) za 1 kilometr jazdy poza granicami kraju: 2,80 zł 

4) za 1 osobogodzinę usługi specjalistycznego pakowania dzieła sztuki: 25,00 zł 

dla części 2: 

1) za 1 godzinę jazdy po Krakowie: 55,00 zł 

2) za 1 kilometr jazdy po Polsce: 3,10 zł 

3) za 1 kilometr jazdy poza granicami kraju: 3,60 zł 

4) za 1 osobogodzinę usługi specjalistycznego pakowania dzieła sztuki: 30,00 zł 

dla części 3: 

1) za 1 godzinę jazdy po Krakowie: 65,00 zł 

2) za 1 kilometr jazdy po Polsce: 3,30 zł 

3) za 1 kilometr jazdy poza granicami kraju: 3,90 zł 

4) za 1 osobogodzinę usługi specjalistycznego pakowania dzieła sztuki: 30,00 zł 

 

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

oceny ofert i łączną punktację: 

Część 1: 

Kryterium 
Nr oferty Nr oferty Nr oferty 

1 3 4 

Za 1 godzinę jazdy po Krakowie 42,48 pkt 59 pkt 53,1 pkt 

Za 1 kilometr jazdy po Polsce 17,84 pkt 19 pkt 16,81 pkt 

Za 1 kilometr jazdy poza granicami kraju 19 pkt 18,52 pkt 19 pkt 

Za 1 osobogodzinę usługi specjalistycznego 

pakowania dzieła sztuki 
3 pkt 1,87 pkt 2 pkt 

Punktacja łączna 82,32 pkt 98,39 pkt 90,91 pkt 

 

 

 

 

 

 

 



Część 2: 

Kryterium 
Nr oferty 

4 

Za 1 godzinę jazdy po Krakowie 19 pkt 

Za 1 kilometr jazdy po Polsce 39 pkt 

Za 1 kilometr jazdy poza granicami kraju 39 pkt 

Za 1 osobogodzinę usługi specjalistycznego 

pakowania dzieła sztuki 
3 pkt 

Punktacja łączna 100 pkt 

 

Część 3: 

Kryterium 
Nr oferty 

4 

Za 1 godzinę jazdy po Krakowie 19 pkt 

Za 1 kilometr jazdy po Polsce 39 pkt 

Za 1 kilometr jazdy poza granicami kraju 39 pkt 

Za 1 osobogodzinę usługi specjalistycznego 

pakowania dzieła sztuki 
3 pkt 

Punktacja łączna 100 pkt 

 

Z postępowania w częściach 1, 2 i 3 zamówienia wykluczono: 

1. Art Logistic Sp. z o. o., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy – 

Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. W wyznaczonym terminie 

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. Ponadto w dniu 9.11.2011 r. przesłał pocztą elektroniczną informację, że firma Art 

Logistic Sp. z o.o. nie dysponuje we wskazanym terminie samochodami spełniającymi warunki SIWZ.  

2. Przewłocki i S-ka Spółka Jawna, ul. Bernardyńska 10, 31-069 Kraków. Podstawa prawna: art. 24 ust. 2  

pkt 4 – Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. W wyznaczonym 

terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów (zał. nr 7), w zamian przesłał opis 

samochodów, z którego oraz z pozostałych zamieszczonych w ofercie dokumentów wynika, że: 
 Wykonawca nie dysponuje w części 1 zamówienia wymaganym samochodem  –  dopuszczalna 

masa całkowita samochodów przekracza 3,5 tony, 

 Wykonawca nie dysponuje w części 2 zamówienia wymaganym samochodem  –  jedyny wskazany 

w poz. 1 samochód spełnia wymagania w zakresie wymiarów, natomiast nie posiada urządzeń 

klimatyzacyjnych, 

 Wykonawca nie dysponuje w części 3 wymaganym samochodem. 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego  

we wszystkich częściach zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia. 

 

 

 

 

 

 


