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Znak sprawy: MCN.2.261.75.2020 

Kraków, dnia 26 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 23 

eksponatów multimedialnych na wystawę stałą w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon  

z podziałem na 3 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:  5.945.000,00  PLN, przy czym:  
w zakresie części 1 kwotę brutto:  2.475.000,00 PLN,  
w zakresie części 2 kwotę brutto:   2.545.000,00 PLN,  
w zakresie części 3 kwotę brutto:   925.000,00 PLN, 
 
Ponadto Zamawiający zawiadamia, iż w wyznaczonym terminie złożono następujące oferty, 
odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia: 
 

1. oferta nr 1: AVLPRO Sp. z o.o. Matuszewska 20/131, 03-876 Warszawa, w zakresie 
części nr 3 zamówienia, cena brutto: 922.500,00 PLN;  próbka nr 1 i próbka nr 2 
wpłynęła do Zamawiającego wraz z ofertą poprzez platformę zakupową, na której 
prowadzone jest postepowanie, termin realizacji zamówienia i warunki płatności 
zgodne z wymaganiami opisanymi w treści SIWZ. 

2. oferta nr 2:  GROUP AV SP. Z O.O. ul. Jagiellońska 88 LOK. 315, 00 – 992 Warszawa,  
w zakresie części nr 1 zamówienia, cena brutto: 3.020.731,17 PLN; próbka nr 1  
i próbka nr 2 wpłynęła do Zamawiającego wraz z ofertą poprzez platformę zakupową, 
na której prowadzone jest postepowanie, termin realizacji zamówienia i warunki 
płatności zgodne z wymaganiami opisanymi w treści SIWZ. 

3. oferta nr 2:  GROUP AV SP. Z O.O. ul. Jagiellońska 88 LOK. 315, 00 – 992 Warszawa,  
w zakresie części nr 2 zamówienia, cena brutto: 2.326.401,09 PLN; próbka nr 1  
i próbka nr 2 wpłynęła do Zamawiającego wraz z ofertą poprzez platformę zakupową, 
na której prowadzone jest postepowanie, termin realizacji zamówienia i warunki 
płatności zgodne z wymaganiami opisanymi w treści SIWZ. 

4. oferta nr 2:  GROUP AV SP. Z O.O. ul. Jagiellońska 88 LOK. 315, 00 – 992 Warszawa,  
w zakresie części nr 3 zamówienia, cena brutto: 996.609,96 PLN; próbka nr 1 i próbka 
nr 2 wpłynęła do Zamawiającego wraz z ofertą poprzez platformę zakupową, na której 
prowadzone jest postepowanie, termin realizacji zamówienia i warunki płatności 
zgodne z wymaganiami opisanymi w treści SIWZ. 

5. oferta nr 3: KONSORCJUM: New Amsterdam Sp. z o. o. – lider konsorcjum, NAAV Sp. 
z o. o. – uczestnik konsorcjum, adres Wykonawców: ul. Fabryczna 2a, 31-553 Kraków, 
ul. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała, w zakresie części nr 1 zamówienia, cena 
brutto: 2.458.997,55 PLN; próbka nr 1 i próbka nr 2 wpłynęła do Zamawiającego wraz 
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z ofertą poprzez platformę zakupową, na której prowadzone jest postepowanie, 
termin realizacji zamówienia i warunki płatności zgodne z wymaganiami opisanymi  
w treści SIWZ. 

6. oferta nr 3: KONSORCJUM: New Amsterdam Sp. z o. o. – lider konsorcjum, NAAV Sp. 
z o. o. – uczestnik konsorcjum, adres Wykonawców: ul. Fabryczna 2a, 31-553 Kraków, 
ul. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała, w zakresie części nr 2 zamówienia, cena 
brutto: 2.314.331,10 PLN; próbka nr 1 i próbka nr 2 wpłynęła do Zamawiającego wraz 
z ofertą poprzez platformę zakupową, na której prowadzone jest postepowanie, 
termin realizacji zamówienia i warunki płatności zgodne z wymaganiami opisanymi  
w treści SIWZ. 

7. oferta nr 3: KONSORCJUM: New Amsterdam Sp. z o. o. – lider konsorcjum, NAAV Sp. 
z o. o. – uczestnik konsorcjum, adres Wykonawców: ul. Fabryczna 2a, 31-553 Kraków, 
ul. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała, w zakresie części nr 3 zamówienia, cena 
brutto: 903.681,00 PLN; próbka nr 1 i próbka nr 2 wpłynęła do Zamawiającego wraz  
z ofertą poprzez platformę zakupową, na której prowadzone jest postepowanie, 
termin realizacji zamówienia i warunki płatności zgodne z wymaganiami opisanymi  
w treści SIWZ. 

8. oferta nr 4: Sertek Muhendislik Makina Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Sti., Ostim OSB 
Mah. Cevat Dundar Cad. No: 1 /1/97 Yenimahalle/ Ankara TURCJA, w zakresie części 
nr 1 zamówienia, cena brutto: 2.132.943,00 PLN; próbka nr 1 i próbka nr 2 wpłynęła 
do Zamawiającego wraz z ofertą poprzez platformę zakupową, na której prowadzone 
jest postepowanie, termin realizacji zamówienia i warunki płatności zgodne  
z wymaganiami opisanymi w treści SIWZ. 

9. oferta nr 4: Sertek Muhendislik Makina Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Sti., Ostim OSB 
Mah. Cevat Dundar Cad. No: 1 /1/97 Yenimahalle/ Ankara TURCJA, w zakresie części 
nr 2 zamówienia, cena brutto: 2.026.714,05 PLN; próbka nr 1 i próbka nr 2 wpłynęła 
do Zamawiającego wraz z ofertą poprzez platformę zakupową, na której prowadzone 
jest postepowanie, termin realizacji zamówienia i warunki płatności zgodne  
z wymaganiami opisanymi w treści SIWZ. 

10. oferta nr 4: Sertek Muhendislik Makina Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Sti., Ostim OSB 
Mah. Cevat Dundar Cad. No: 1 /1/97 Yenimahalle/ Ankara TURCJA, w zakresie części 
nr 3 zamówienia, cena brutto: 695.614,20 PLN; próbka nr 1 i próbka nr 2 wpłynęła do 
Zamawiającego wraz z ofertą poprzez platformę zakupową, na której prowadzone jest 
postepowanie, 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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