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Szczecin, dn. 05.03.2021 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę
określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp na: Dostawę, wraz z wykonaniem projektów technicznych, bezpiecznych gablot z
klimatyzacją pasywną do eksponowania zbiorów muzealnych oraz innych elementów wyposażenia do dwóch wystaw stałych: „Misterium światła” i
„Ukryte znaczenia” – w oparciu o projekty aranżacyjne, w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie (Wały Chrobrego 3), w ramach
Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu ”Europejska Współpraca Terytorialna”
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektu „wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie
prezentują dzieje i kulturę Pomorza”
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”) w
związku z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2020)
Muzeum Narodowe w Szczecinie informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postepowaniu.
Na niniejsze postępowanie wpłynęła 1 oferta wg poniższego zestawienia:
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l.p.
Nazwa i adres
Wykonawcy

1.

INTERPLASTIC
Roger Żółtowski
Tuchom, ul.
Gdyńska 45
80-209
Chwaszczyno

Liczba punktów
kryterium „cena”
60%

819 075,45 zł
brutto

60 pkt

Liczba punktów
kryterium
„Dysponowanie kadrą: doświadczenie osoby, która
zostanie skierowana do
wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie
wykonania projektu technicznego
gablot”
10%
9 projektów technicznych gablot
spełniających wymogi rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów
muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub
utratą (Dz.U.2014 poz. 1240).

Liczba punktów
kryterium
„Okres
gwarancji i
rękojmi”
20%

RAZEM:

60 miesięcy

20 tygodni od dnia
zawarcia umowy

10 pkt

20 pkt

10 pkt

Liczba punktów
kryterium
„Termin wykonania
zamówienia”
10%

100 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę firmy: INTERPLASTIC Roger Żółtowski Tuchom, ul. Gdyńska 45 80-209 Chwaszczyno , która spełnia
wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała maksymalną łączną ilość punktów.
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