
 

 

 

Sprawa nr DZP/282-17/18/19    Kraków, 31 maja 2019 r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

„Budowa w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki wystawy 

„Wawel Odzyskany” - nr sprawy:  DZP/282-17/18/19"  

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamek Królewski 

na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki informuje, że: 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 

zamówienie wynosi 3 597 735,24 zł brutto. 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

 

Oferta nr 1:  

custom cube T. Stępień P. Kodyra Sp. J., ul. Chrzanowskiego 62, 51- 141 Wrocław, z łącznym 

wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia (brutto): 3 308 700,00 zł, okres 

gwarancji udzielonej na  elementy konstrukcyjne ekspozycji: 11 lat, dysponujący osobą, która 

zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Kierownika Budowy 

Wystawy, a która to osoba posiada doświadczenie projektowaniu i budowie lub budowie 

wystaw w obiektach zabytkowych w liczbie 5 realizacji.  

Termin wykonania zamówienia, warunki płatności i gwarancji w pozostałym zakresie zgodnie 

z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy. 

 

Oferta nr 2: 

Magit sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław, z łącznym wynagrodzeniem za 

wykonanie przedmiotu zamówienia (brutto): 3 259 500,00 zł, okres gwarancji udzielonej na  
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elementy konstrukcyjne ekspozycji: 11 lat, dysponujący osobą, która zostanie skierowana do 

wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Kierownika Budowy Wystawy, a która to osoba 

posiada doświadczenie projektowaniu i budowie lub budowie wystaw w obiektach 

zabytkowych w liczbie 2 realizacji. 

Termin wykonania zamówienia, warunki płatności i gwarancji w pozostałym zakresie zgodnie 

z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy. 

 

Oferta nr 3: 

New Amsterdam sp. z o.o., ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków z łącznym wynagrodzeniem za 

wykonanie przedmiotu zamówienia (brutto): 2 717 195,95 zł, okres gwarancji udzielonej na 

elementy konstrukcyjne ekspozycji: 11 lat, dysponujący osobą, która zostanie skierowana do 

wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Kierownika Budowy Wystawy, a która to osoba 

posiada doświadczenie projektowaniu i budowie lub budowie wystaw w obiektach 

zabytkowych w liczbie 5 realizacji. 

Termin wykonania zamówienia, warunki płatności i gwarancji w pozostałym zakresie zgodnie 

z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy. 

 

Zamawiający przypomina o obowiązku przekazania mu w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji oświadczenia 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 11 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 
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