
MUZEUM SZTUKI WSPOlCZESNEJ
w Krokowle

ul. Lipowa 4, 30-702 Krak6w
NIP 675-14·27~073

Krakow, 23.12.2013 r.
BM/ZP-271-36/13

Zawiadomienie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty.

Muzeum Sztuki Wsp6lczesnej w Krakowie, ul. Lipowa 4, 30-702 Krak6w, zwane w dalszej CZySCI
Zamawiaj~cym, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieit publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 907 z 2013 r. z p6iniejszymi zmianami), zwanej dalej "ustaw~" informuje, ze w
postypowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na temat:
"Wykonanie uslugi pLakatowania clLaMuzeum Sztuki Wspolczesnej w Krakowie na slupacll lub tablicacll
ogloszeniowycll na terenie miasta Krakowa", wybrano jako najkorzystniejsz~:

• w czesci 1 i 2 zamowienia oferte ill" 3 zlozon~ przez Agencjy Reklamy Wenecja Sp. z o. 0., ul.
Ojcowska 103, 31-344 Krakow. Oferta ta uzyska1a najwyzsz~ ilosc punkt6w w obu cZysciach
zamowienia.

Na sfinansowanie zam6wienia zamawiaj~cy zamierza przeznaczyc kwoty: 96 924,00 zl w tym:
- dla cZysci 1: 72 324,00 zl,
- dla cZysci 2: 24 600,00 z1.

Nazwy (fmny), siedziby i adresy wykonawc6w, kt6rzy zlotyli oferty:
1. Filmotechnika Zak1ad Plakatowania Dorota Wasik, Rynek Gl6wny 9, 31-042 Krakow.

Czesc 1:
• Cena jednostkowa za wykonanie uslugi plakatowania za jeden dzieit za format B I: 0,84 Zf
• Cena jednostkowa za wykonanie uslugi plakatowania za jeden dzieit za pasek fonnatu B1: 5,04 zl
• Cenajednostkowa za wykonanie uslugi plakatowania zajeden dzieit za format B2: 0,65 zl

2. Koneser Sp. z o. 0., ul. Szlak 39/3,31-153 Krakow.
Czesc I:
• Cena jednostkowa za wykonanie ustugi plakatowania za jeden dzieit za format B 1: 0,83 zl
• Cena jednostkowa za wykonanie ustugi plakatowania za jeden dzieit za pasek fonnatu B 1: 4,06 zl
• Cenajednostkowa za wykonanie ustugi plakatowania zajeden dzieit za format B2: 0,49 Zf

3. Agencja Reklamy Wenecja Sp. z 0.0., ul. Ojcowska 103, 31-344 Krakow.
Czesc 1:
• Cena jednostkowa za wykonanie uslugi plakatowania za jeden dzieit za format B 1: 0,79 Zf
• Cena jednostkowa za wykonanie uSfugi plakatowania za jeden dzieit za pasek formatu B I: 8,61 zl
• Cenajednostkowa za wykonanie uSfugi plakatowania zajeden dzieit za format B2: 0,49 zl
Czesc 2:
• Cena za wykonanie calosci uslugi plakatowania zgodnie z opisem pkt. III ppkt 2 czysc 2: 25 340,00 zl

Streszczenie oceny i por6wnania zlozonych ofert zawieraj~ce punktacjy przyznan~ ofertom w kazdym kryterium
oceny ofert i l~czn~ punktacjy:
CZeSc 1:



Kryterium
Nr oferty

1 2 3
Cenajednostkowa za wykonanie usrugi plakatowania zajeden 51,72 pkt 52,35 pkt 55 pktdzien za fonnat B 1
Cenajednostkowa za wykonanie uslugi plakatowania zajeden 4,03 pkt. 5 pkt 2,36 pkt
dzien za pasek formatu B1
Cenajednostkowa za wykonanie uslugi plakatowania zajeden 30,15 pkt 40 pkt 40 pkt
dzien za format B2
Punktacja Illczna 85,90 pkt 97,35 pkt 97,36

Czese 2·

Kryterium
Nr oferty

3
Cena za wykonanie calosci usrugi plakatowania zgodnie opisem 100 pktpkt III ppkt 2 czyse 2
Punktacja Illczna 100 pkt

W postypowaniu nie odrzucono zadnej oferty.
Z postypowania nie wykluczono zadnego wykonawcy.

Zamawiaj,!cy informuje, ze zgodnie z art 94 ust 2 pkt 3 litera a) ustawy umowa w sprawie zam6wienia
publicznego moze bye zawarta w terminie kr6tszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia.


