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Zawiadomienie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty.

Muzeum Sztuki Wsp6lczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-702 Krakow, zwane w da1szej
cZysci Zamawiajqcym, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien
publicznych (tekstjednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z p6zniejszymi zmianami), zwanej dalej "ustawq"
informuje, ze w postypowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na
temat: "Swiadczenie uslugi obslugi technicznej, oraz konserwacji instaiacji klimatyzacji i wentyiacji, na rzecz
Muzeum Sztuki Wspolczesnej w Krakowie (w organizacji) ", wybrano jako najkorzystniejszq oferty nr 2 zlozonq
przez lnstal System Project Iwona Tabula, ul. Romanowicza 17,30-702 Krakow.

Oferta ta zawiera najnizszq ceny - jedyne kryterium oceny ofert.
Na sfinansowanie zam6wienia zamawiajqcy zamierza przeznaczye kwoty: 74882,40 zl.

Nazwy (finny), siedziby i adresy wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty:
Oferta nr 1 zlozona przez Ser-Went Sp. z 0.0., ul. Narciarska 16,31-579 Krakow. Cena brutto za wykonanie

przedmiotu zamowienia: 60 000,00 zl.
Oferta nr 2 zlozona przez Instal System Project Iwona Tabula, ul. Romanowicza 17,30-702 Krakow. Cena

brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia: 49 138,50 zl.
Oferta nr 3 zlozona przez Impel Tech Solutions Sp. z o. 0., ul. Marsa 56 a, 04-242 Warszawa. Cena brutto za

wykonanie przedmiotu zamowienia: 81 000,00 zl.

Streszczenie oceny i por6wnania zlozonych ofert zawierajqce pUnktacjy przyznanq ofertom w kazdym kryterium
oceny ofert i lqcznq punktacjy (kryterium cena = lqczna punktacja):

Oferta nr 1 Oferta nr 2
Hose unkt6w 81,9 100

Z postypowania zamowienia wyk1uczono:
1. Impel Tech Solutions Sp. z o. 0., ul. Marsa 56 a, 04-242 Warszawa. Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt

4 ustawy - Wykonawca nie wykazal spelniania warunk6w udzialu w postypowaniu. W wyznaczonym
terminie Wykonawca nie uzupelnil dokumentow potwierdzajqcych spelnianie warunk6w udzialu w
postypowaniu tj. dokumentu potwierdzajqcego, ze usluga wskazana poz. 1 Wykazu wykonanych uslug
- zal. nr 6 do oferty, zostala wykonana nalezycie. Wskazana w poz. 1 Wykazu wykonanych uslug - zal.
nr 6 do oferty usluga nie potwierdza jej naleZytego wykonania. Zostala wystawiona w czasie kiedy
usluga jeszcze byla swiadczona. Usluga zostala zakonczona 31.07.2012 r. a zatem nie jest juz uslugq
okresowq lub ciqglq, a tylko dla takich uslug, mogq bye wystawione referencje w trakcie ich trwania.
Oferty wykonawcy wykluczonego z postypowania uznaje siy za odrzuconq.

Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy umowa w sprawie zam6wienia publicznego
moze bye zawarta w terminie nie kr6tszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia.
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