
 

 

    Sprawa nr DZP/282-17/18/19    Kraków, 05 lipca 2019 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa w Zamku 

Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki wystawy „Wawel Odzyskany” - nr 

sprawy: DZP/282-17/18/19" 

 

 

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, działając na podstawie art. 92 ust. 1 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 ze zm.), informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę w Zamku Królewskim na 

Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki wystawy „Wawel Odzyskany” - nr sprawy: DZP/282-

17/18/19", jako najkorzystniejsza wybrana została oferta: 

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

3 New Amsterdam sp. z o.o., ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów, 

wyliczoną w oparciu o kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:   

1) custom cube T. Stępień P. Kodyra Sp. J., ul. Chrzanowskiego 62, 51- 141 Wrocław;  

2) Magit sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław; 

3) New Amsterdam sp. z o.o., ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków  

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

1) Złożona przez custom cube T. Stępień P. Kodyra Sp. J., ul. Chrzanowskiego 62, 51- 141 

Wrocław, która uzyskała następującą liczbę punktów: w kryterium "Cena ofertowa brutto": 

49 pkt, w kryterium "Gwarancja na elementy konstrukcyjne ekspozycji": 20 pkt, w kryterium 

"Doświadczenie osoby, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia 



 
 

2 

 

w roli Kierownika Budowy Wystawy w projektowaniu i budowie lub budowie wystaw w 

obiektach zabytkowych": 20 pkt. Łącznie oferta ta uzyskała: 89 pkt; 

2) Magit sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław, która uzyskała następującą liczbę 

punktów: w kryterium "Cena ofertowa brutto": 50 pkt, w kryterium "Gwarancja na elementy 

konstrukcyjne ekspozycji": 20 pkt, w kryterium "Doświadczenie osoby, która zostanie 

skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Kierownika Budowy Wystawy w 

projektowaniu i budowie lub budowie wystaw w obiektach zabytkowych": 4 pkt. Łącznie 

oferta ta uzyskała: 74 pkt; 

3) New Amsterdam sp. z o.o., ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków która uzyskała następującą 

liczbę punktów: w kryterium "Cena ofertowa brutto": 60 pkt, w kryterium "Gwarancja na 

elementy konstrukcyjne ekspozycji": 20 pkt, w kryterium "Doświadczenie osoby, która 

zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Kierownika Budowy 

Wystawy w projektowaniu i budowie lub budowie wystaw w obiektach zabytkowych": 16 

pkt. Łącznie oferta ta uzyskała: 96 pkt. 
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