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ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  

 
 Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, działając na podstawie art. 239 

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019  

z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem elementów aranżacji przestrzeni 

Akademii Dzieci w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.” 

 W związku zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres 
przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający podjął następującą  decyzję: 
za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez:  Deko-Bau Sp. z o.o. ul. Ścinawska 1, 
59-300 Lubin, za cenę brutto: 1.298.209,50 zł.   

Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu 
warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 
uzyskanie największej liczby punktów w przyjętych kryteriach oceny  
i porównania ofert. Zamawiający informuje, iż oferta została najwyżej oceniona  
w rankingu kryteriów oceny i porównania ofert. 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Oferta nr 1 – złożona przez New Amsterdam Sp. z o.o. ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków 
otrzymała następujące punkty w kryteriach: „cena”: 42,22 pkt., „gwarancja”: 20,00 pkt, 
„próbka 1” (fizyczna): 10,71, „próbka 2”(projekt graficzny): 9,00; co daje łączny wynik 
wynoszący: 81,93 pkt. 
 
Oferta nr 2 - złożona przez Firmę: Deko-Bau Sp. z o.o. ul. Ścinawska 1, 59-300 Lubin, otrzymała 
następujące punkty w kryteriach: „cena”: 50,00 pkt., „gwarancja”: 20,00 pkt, „próbka 1” 
(fizyczna): 6,43, „próbka 2”(projekt graficzny): 15,00; co daje łączny wynik wynoszący: 91,43 
pkt. 
 
 
 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 podstawę jego 
wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17A, 
02-676 Warszawa. 
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Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta, zgodnie  
z art. 264 ust.1 ustawy PZP, po upływie 10 dni liczonych od dnia przesłania niniejszego 
zawiadomienia. 
     

Z poważaniem, 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Platforma zakupowa  
2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty 
3. a/a. 
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