
nr sprawy: DA-271-264/2019

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Krakow, dnia 23.09.2019 r.

w postQpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kontynuacje, remontu konserwatorskiego elewacji,

budynku dawnego klasztoru Karmelitow - obecnie Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie

Zamawiaja_cy, dziatajqc na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) - zwanej

dalej: ,,ustawa" informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano, jako najkorzystnieisza:

Oferta nr 1

AC Konserwacja Zabytkow

Piotrowski, Kosakowski Sp.J.

31-161 Krakow, ul. Szlak 18/12

UZASADNIENIE: oferta spelnia wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) oraz ustawie i ktora w sumie uzyskata 100 pkt

na podstawie kryteriow okreslonych w SIWZ.

Nazwy i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w poste,powaniu oraz liczba przyznanych punktow w ramach kryteriow przedstawia ponizsza tabela:

Lp.

Nr

Nazwa wykonawcy adres Cena oferty brutto Doswiadczenie kierownika budowy Doswiadczenie kierownika prac

konserwatorskich

Projekt wspoJfinansowany z Narodowego
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oferty

1 AC Konserwacja Zabytkow

Piotrowski, Kosakowski Sp.J.

31-161 Krakow, ul. Szlak 18/12

Suma punktow - 100 pkt

2 Firma Budowlano - Konserwatorska

ESKA Karolina Stapak

3-0415 Krakow, ul. Wadowicka 12

Suma punktow - 51,08 pkt

276 368,20 zt

60,00 pkt

356 882,72 zt

46,46 pkt

29 umow uznanych do punktacji.

Pozostate umowy nie zawieraty w swoim

zakresie remontow elewacji

tynkowanych.

20,00 pkt

4 umowy

2,76 pkt

43 umowy uznane do punktacji.

Jedna umowa nie zawierata w swoim

zakresie remontu elewacji tynkowanej.

20,00 pkt

4 umowy

1,86 pkt

Zamawiajqcy nie wykluczyt zadnego wykonawcy ani nie odrzucit zadnej oferty.

Umowa, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2} ustawy Pzp, moze zostac zawarta w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania niniejszego zawiadomienia.
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