
 

 

Nr referencyjny postępowania: 

DOiK.25.1.7.2022                                                                    

Opinogóra Górna, dnia 08.09.2022 r. 

 

Zamawiający: 

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 

ul. Zygmunta Krasińskiego 9 

06-406 Opinogóra Górna    

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty  

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn.: „Dostawa 

i montaż wyposażenia w pracowni digitalizacji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” 

w ramach zadania pn. „Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” 

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00318830/01 z dnia 2022-08-24 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1710), – dalej ustawa Pzp – Zamawiający informuje o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, dla : 

 

Części I -  złożoną przez  Skanowanie.pl Sp. z o.o., ul. Krótka 1, 05-090 Raszyn 

 

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie 

podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert 

określonych w SWZ. 

Przy wyborze oferty Zamawiający  się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:  

cena – 60%  

wydłużenie okresu gwarancji – 40%  

Ocena ofert wyrażona jest w punktach 1% = 1pkt.  

 Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Nr 

oferty 
Nazwa Wykonawcy i adres Punktacja oferty/odrzucenie  

1 

Skanowanie.pl Sp. z o.o., ul. Krótka 1, 05-

090 Raszyn 

 

1) cena – 60 punktów, 

2) termin gwarancji – 20,00 punktów, 

Razem punkty – 80,00 pkt 

 



 
Mając na uwadze, że w/w firma była jedynym Wykonawcą, który złożył ofertę, ale równocześnie 

spełnił On określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający wybrał 

ofertę złożoną przez w/w Wykonawcę jako najkorzystniejszą. 

 

Części II - złożoną przez  Skanowanie.pl Sp. z o.o., ul. Krótka 1, 05-090 Raszyn 

 

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie 

podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert 

określonych w SWZ. 

Przy wyborze oferty Zamawiający  się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:  

cena – 60%  

wydłużenie okresu gwarancji – 40%  

Ocena ofert wyrażona jest w punktach 1% = 1pkt.  

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa Wykonawcy i adres Punktacja oferty 

1 

Skanowanie.pl Sp. z o.o., ul. Krótka 1, 05-

090 Raszyn 

 

1) cena – 60 punktów, 

2) termin gwarancji – 20,00 punktów, 

Razem punkty – 80,00 pkt 

 

Mając na uwadze, że w/w firma była jedynym Wykonawcą, który złożył ofertę, ale równocześnie 

spełnił On określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający wybrał 

ofertę złożoną przez w/w Wykonawcę jako najkorzystniejszą. 

 

 

 

 

Treść dokumentu zatwierdzam: 

 

 

/-/ Roman Kochanowicz  

DYREKTOR MUZEUM ROMANTYZMU  

W OPINOGÓRZE 

 

 

 


