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Znak sprawy: MCN.2.261.77.2020 

Kraków, dnia 9 lutego 2021 r. 
 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 

poz. 1843, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wykonanie wraz z dostawą i montażem 25 

eksponatów mechanicznych na wystawę stałą w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon  

z podziałem na 4 części zamówienia. 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Szanowni Państwo, 
Zamawiający, wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (dalej w skrócie: Pzp), informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia w zakresie wszystkich części kwotę brutto:  2.130.000,00  PLN, przy czym:  
w zakresie części 1 kwotę brutto:  400.000,00 PLN,  
w zakresie części 2 kwotę brutto:   510.000,00 PLN,  
w zakresie części 3 kwotę brutto:   820.000,00 PLN, 
w zakresie części 4 kwotę brutto:   400.000,00 PLN 
 
Ponadto Zamawiający zawiadamia, iż w wyznaczonym terminie złożono następujące oferty, 
odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia: 
 
w zakresie części 1  - nie złożono ofert 
w zakresie części 2  - nie złożono ofert 
 
w zakresie części 3  
1. oferta nr 1: ATOMIC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Józefińska 43/7, 30-529 Kraków, część 3 zamówienia – cena brutto: 678.960,00 PLN; okres 
gwarancji wynoszący 48 miesięcy, termin realizacji zamówienia i warunki płatności zgodne  
z wymaganiami opisanymi w treści SIWZ. 
 
w zakresie części 4 
 
1. oferta nr 1: ATOMIC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Józefińska 43/7, 30-529 Kraków, część 4 zamówienia – cena brutto: 264.450,00 PLN; okres 
gwarancji wynoszący 48 miesięcy, termin realizacji zamówienia i warunki płatności zgodne  
z wymaganiami opisanymi w treści SIWZ. 
 
2. oferta nr 2: CNG SYSTEM JACEK RUDKOWSKI ul. Rusznikarska 16/245, 31-261 Kraków, , 
część 4 zamówienia – cena brutto: 430.500,00 PLN; okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy, 
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termin realizacji zamówienia i warunki płatności zgodne z wymaganiami opisanymi w treści 
SIWZ. 
 
 
Zamawiający przypomina, iż Wykonawcy w terminie 3 dni, od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej powyższej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa – platforma zakupowa; 

2. a/a. 
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