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Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

specjalistycznych prac ziemnych i techniczno

Archeologicznych Zamku Królewskiego

sprawy: DZP-282-10/20 

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, działając

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 ze zm.), informuje, iż w postępowaniu o

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

ziemnych i techniczno-konserwatorskich dla Działu Badań Archeologicznych Zamku 

Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1 
Krzysztof Sotwin 
Sotwin Zakład Produkcyjno

 

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta 

postępowaniu, nie podlega odrzuceniu, a wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu.  

 

2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Krzysztof Sotwin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

Produkcyjno-Usługowy, adres: ul. Rączna 41a, 30

 

     Kraków, 14 stycznia

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonywanie 

prac ziemnych i techniczno-konserwatorskich dla D

Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki

Państwowe Zbiory Sztuki, działając na podstawie art. 92 ust. 2 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

1843 ze zm.), informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonywanie specjalistycznych prac 

konserwatorskich dla Działu Badań Archeologicznych Zamku 

Państwowych Zbiorów Sztuki– znak sprawy: DZP-282

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta: 

rma) i adres wykonawcy 

 prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Sotwin Zakład Produkcyjno-Usługowy, adres: ul. Rączna 41a, 30

wybrana oferta jest jedyną która wpłynęła w przedmiotowym 

postępowaniu, nie podlega odrzuceniu, a wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału 

nawców, którzy złożyli oferty: 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Sotwin Zakład 

ul. Rączna 41a, 30-741 Kraków 

 
14 stycznia 2021 r. 

Wykonywanie 

dla Działu Badań 

Państwowych Zbiorów Sztuki– znak 

na podstawie art. 92 ust. 2 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

udzielenie zamówienia publicznego 

wanie specjalistycznych prac 

konserwatorskich dla Działu Badań Archeologicznych Zamku 

282-10/20, 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof 
-741 Kraków 

przedmiotowym 

postępowaniu, nie podlega odrzuceniu, a wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału 

Krzysztof Sotwin Zakład 



 
 

2 
 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

W postępowaniu złożona została jedna oferta, przez wykonawcę: Krzysztof Sotwin Zakład 

Produkcyjno-Usługowy, adres: ul. Rączna 41a, 30-741 Kraków, która w kryteriach oceny 

ofert uzyskała następującą liczbę punktów: "Cena ofertowa": 60 pkt, w kryterium 

,,Doświadczenie osoby skierowanej do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli 

Koordynatora": 40 pkt. Łącznie: 100 pkt. 
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