Zawiadomienie w postepowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do biurowych, związanych
realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum ArtystycznoEdukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
Znak: DPDU-271.6.2.2020

Kraków, dnia 19 października 2020r.
Adresaci:
1. Oferta nr 1 Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, e-mail:
dzp@tronus.pl
2. Oferta nr 2 ALNAG Barbara Wróbel, ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków,
e-mail: sekretariat.alnag@alnag.pl
3. Oferta nr 3 Office Plus Kraków Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309
Warszawa, e-mail: krakow@officeplus.pl
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), którego przedmiotem jest
wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych,
związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”,
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres
przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający dokonując oceny ofert zastosował tzw.
„procedurę odwróconą” określoną w art. 24 aa ustawy Pzp, za najkorzystniejszą uznał ofertę nr
3 Firmy Office Plus Kraków Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa, cena
brutto: 81 908,16 zł; gwarancja na całość zamówienia 60 miesięcy; rękojmia na całość

zamówienia 60 miesięcy, termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z
wymaganiami SIWZ.
Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków
i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
uzyskanie największej liczby punktów w przyjętych kryteriach oceny i porównania ofert.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta nr 3 Firmy Office Plus Kraków Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa,
Cena: 0,60 pkt; Gwarancja: 0,30 pkt; Rękojmia: 0,10 pkt; łączna liczba punktów – 1,00 pkt.
Zamawiający przypomina, iż pismem z dnia 15 października 2020r. i zgodnie z zawartym
w nim uzasadnieniem faktycznym i prawnym, powiadomił Wykonawców o odrzuceniu

dwóch ofert złożonych przez pozostałych Wykonawców, tj.:
1) Oferty nr 1 Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa,
2) Oferty nr 2 ALNAG Barbara Wróbel, ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać
zawarta, zgodnie z art. 94 ustawy PZP, po dniu 29 października 2020 roku.
Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższych decyzji i rozstrzygnięcia
przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 10
(dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego
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podstawę jego wniesienia. Ze względu na fakt, iż wartość zamówienia jest większa niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
odwołanie przysługuje w szczególności wobec niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechaniu czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A,
02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego emailem na adres: przetargi@laznianowa.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu
dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego
pocztą elektroniczną.
Z poważaniem,
Otrzymują:
1. Adresaci;
2. Strona internetowa;
3. a./a.

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech Michał
Kochan
Date / Data: 202010-19 09:35
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