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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Dotyczy post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego na: 

“Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych i elektr ycznych w pomieszczeniach 

piwnicy i parteru budynku nr 7 dla wystawy „Wawel o dzyskany” 

 
 
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamek Królewski na Wawelu 
– Państwowe Zbiory Sztuki informuje, że: 
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 
wynosi: 332 621,82 zł brutto.  

 
W postępowaniu złożona została następująca oferta: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Lider konsorcjum: Ars 
Longa Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowy ch Danuta Mazur i Maciej Mazur 
spółka jawna, ul. Podgórki Tynieckie 71, 30-389 Kra ków, oraz Partner konsorcjum: 
Novum Julia Mazur, ul. Pozna ńska 8/31, 30-012 Kraków z ł ącznym wynagrodzeniem 
za wykonanie przedmiotu umowy  266 400,00 zł brutto, z 60-cio miesi ęcznym okresem 
gwarancji i r ękojmi na wykonane prace konserwatorskie i powłoki m alarskie, z 
terminem wykonania przedmiotu umowy w 48 dni od dni a podpisania umowy, 
dysponuj ącym osob ą, która b ędzie uczestniczy ć w wykonaniu zamówienia w zakresie 
kierowania pracami konserwatorskimi, a która to oso ba mo że wykazać się 
doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika prac lub  badań konserwatorskich w 
zakresie architektury w co najmniej 10 obiektach wp isanych do rejestru zabytków. 
 
Termin wykonania i warunki płatności: jak w postanowieniach Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i wzorze umowy. 
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