Muzeum Przyrody w Drozdowie
Ul. Główna 38
18-421 Piątnica

2013-09-04

postępowanie 2/2013

POWIADO MIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ) w trybie: przetarg nieograniczony na wykonanie
zadania pn.: „100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego - zakup fortepianu do
Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie”,
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Propianoforte Sp. z o.o.,
ul. Graniczna 19,
05-092 Łomianki-Dąbrowa
za kwotę 78 354,48 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego
kryterium oceny ofert : najniższa cena ( 40%) i jakość (60%).
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nr
oferty
1

Nazwa i adres wykonawcy

Fortepiano

Kryterium oceny Kryterium oceny
cena 40%
jakość 60%
– ilość pkt.
– ilość pkt.

Razem

37,46

43,93

81,39

40

25,18

65,18

32,48

48,21

80,69

Anna Stempin – Jasnowska
ul. Firmowa 6A
Cząstków Maz.
05-152 Czosnów

2

Fan Salon Muzyczny
ul. Św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin

3

Propianoforte Sp. z o.o.,

1

ul. Graniczna 19,

28,07

60,00

88,07

05-092 Łomianki-Dąbrowa

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres
wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Nie odrzucono

0

Zamawiający wykluczył z postępowania:
Lp.:
0

Nazwa i adres
wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

Nie wykluczono

Planowany termin podpisania umowy: 10 września 2013r.
Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.
180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie,
określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Kierownik Zamawiającego
/../ Anna Archacka
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