
 

 

 

  

 

 

 

Kraków dnia  9 grudnia 2022 roku  

 znak sprawy: BZP-2631-36/2022 

 

 

 

Informacja na stronę 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/699335  

skierowana do wszystkich Uczestników postępowania  

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty 
 

Zamawiający, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, 

Plac Jana Matejki 13, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu na 

Dostawę obiektywu i filtra do obiektywu na potrzeby Wydziału Intermediów 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, prowadzonym  w  trybie 

zapytania na podstawie zapisów § 9 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych                     

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, których wartość nie przekracza 

kwoty 130 000 zł” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 18/2021                    

z dnia 15 lutego 2021 roku.  

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. z 2022r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami), zgodnie   

z art. 2 ust.1 pkt 1). 
 

Jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną ofertową:   
 

Fotoforma Sp. z o.o. 

z siedzibą: 00-159 Warszawa, ul. Gen. Władysława Andersa 21 

z ceną oferty 2 798,87 złotych brutto 

 

Uzasadnienie wyboru 

 

W zapytaniu zastosowano  kryterium ceny - waga 100%. Wybrana została oferta,                 

z najniższą ceną.  Oferta nie podlega odrzuceniu.   
 

Odrzucenie oferty 

Oferta Wykonawcy HURTOWNIA ART. ELEKTRYCZNYCH ELEKTRO-BIS Wiesława Dulat 

61-474  Poznań, ul. Morelowa nr 8, zostaje odrzucona ponieważ nie zawiera 

formularza ofertowego, którego wymagał Zamawiający zgodnie z zapisami 

ogłoszenia zapytania, a na złożonym bezpośrednio na stronie prowadzonego 

postepowania nie ma wszystkich wymaganych informacji, które mogłyby zastąpić te 

z wymaganego formularza. Brakuje zaoferowanego okresu gwarancji oraz nie 

złożono oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu. W miejscu oświadczenia 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/699335


 

 

 

  

 

widnieje „Akceptuję”. Oferta, wobec braku formularza, oferta nie ma również 

podpisu.  

 

Zestawienie: 

 

 
Dziękuję Państwu za udział w postępowaniu. 

  

 

Na oryginale podpisała: 

 

                                                                                          z up. REKTORA 
                                                                                                    /-/ 
                                                                                        Monika Wiejaczka 
                                                                                                Kanclerz 

                             

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy   
Cena  ofertowa brutto              

w PLN 

1 
Fotoforma Sp. z o.o. 
00-159 Warszawa, ul. Gen. Władysława Andersa 21 

2 798,87 brutto 

2 
Hurtownia Artykułów Elektrycznych Elektro-Bis Wiesława 
Dulat  61-474  Poznań, ul. Morelowa nr 8 

3 259,50 brutto (oferta  
odrzucona) 


