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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na      usługę 

zarządzania projektem pn. „Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w 

Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji 

użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej”.  

 

Zamawiający – Muzeum Archeologiczne w Krakowie, informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy SPDV sp. z o. o. ul. Kamienna 2-
4, 30-001 Kraków, za kwotę brutto 281 670,00 zł.  
 
Uzasadnienie: 

Oferta firmy SPDV sp. z o. o. ul. Kamienna 2-4, 30-001 Kraków jest najkorzystniejsza, gdyż spełnia wszystkie 

wymagania i warunki Zamawiającego opisane w SWZ i otrzymała łącznie 100,00 punktów (w tym cena: 

waga 60% -  60,00 punktów, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu: waga 40% - 40,00 

punktów). 

Ponadto oferta KONSORCJUM KPPM Doradztwo Sp. z o.o. (LIDER) ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 31/13, 

30-348 Kraków Stradom Andrzej Potaczała (CZŁONEK KONSORCIUM) otrzymała łącznie 97,73 punktów 

(w tym cena: waga 60% - 57,73 punktów, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu: waga 40% - 

40,00 punktów). 

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia pisemnego 

i umotywowanego odwołania, przy czym z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż progi 

unijne, można je wnieść w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, gdyż informacja ta została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Odwołanie przysługuje między innymi na niezgodną z przepisami ustawy 

czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności w 

postępowaniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa. 

Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 

postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w 

postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za 

pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami ustawy Pzp, umowa może zostać 

zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji. 
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