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Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z postanowieniami trybu na usługi 
społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie maja przepisy art.138o ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz., 2164 z późn. zm.) na „Wykonywanie usług 
doradztwa prawnego na potrzeby Muzeum Narodowego w Szczecinie” 

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
Działając w oparciu na art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 
2019, poz. 1843 j.t. z późn. zm.- dalej ”PZP”) Muzeum Narodowe w Szczecinie informuje, o wyborze 
najkorzystniejszej oferty w ww. postepowaniu  
 

ZADANIE 1 
 
Na niniejsze postępowanie wpłynęła 1 oferta wg poniższego zestawienia: 
 

l.p. 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba 
punktów 
kryterium 

„cena” 
50% 

Liczba punktów 
kryterium 

„Doświadczenie osób 
skierowanych do 

realizacji zamówienia 
w stałej obsłudze 

prawnej jednostek 
sektora finansów   

publicznych 
będących muzeami” 

40 % 
 

Liczba 
punktów 
kryterium 

„Dodatkowe 
OC” 
10% RAZEM: 

 1. Jerzykowski i Wspólnicy  
Spółka Komandytowa  
ul. Sławomira 4/13  
71-606 Szczecin  

50pkt 
6 150,00zł 40pkt 10pkt 100pkt 
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Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę firmy: Jerzykowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa ul. 
Sławomira 4/13 71-606 Szczecin , która uzyskała maksymalną łączną  ilość punktów. 
 
 

ZADANIE 2 
 

Na niniejsze postępowanie wpłynęła 1 oferta wg poniższego zestawienia: 
 

l.p. 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba 
punktów 
kryterium 

„cena” 
50% 

Liczba punktów 
kryterium 

„Doświadczenie w 
wykonywaniu stałej 

obsługi prawnej 
zamawiających w 

zakresie zamówień 
publicznych 

40% 

Liczba 
punktów 
kryterium 

„Dodatkowe 
OC” 
10% 

RAZEM: 

 1. Jerzykowski i Wspólnicy  
Spółka Komandytowa  
ul. Sławomira 4/13  
71-606 Szczecin  

50pkt 
7 380,00zł 40pkt 10pkt 100pkt 

 
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę firmy: Jerzykowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa ul. 
Sławomira 4/13 71-606 Szczecin , która uzyskała maksymalną łączną  ilość punktów. 
 
 
 
 
 
Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie dogodnym dla obu stron umowy. 
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