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Znak sprawy: MCN.2.261.78.2020       

                 Kraków, dnia 23.02.2021 r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
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 

osiemnastu (18) eksponatów interaktywnych na wystawę stałą w Małopolskim Centrum 

Nauki Cogiteon z podziałem na 3 części zamówienia.  

 

Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków zgodnie   

z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Wykonawcom następujące informacje:  

1. Na sfinansowanie zamówienia w zakresie wszystkich części zamierza przeznaczyć kwotę 

brutto: 5 200 000,00 zł, przy czym: 

w zakresie części 1 kwotę brutto: 2 350 000,00 zł, 

w zakresie części 2 kwotę brutto: 1 550 000,00 zł, 

w zakresie części 3 kwotę brutto: 1 300 000,00 zł.  

 
2. Do upływu terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszym postępowaniu na dzień 

23.02.2021 r. do godz. 10:30 złożono następujące oferty, odpowiednio w odniesieniu od 
jednej do trzeciej części zamówienia: 

 
W zakresie części 1: 
 
Oferta nr 1 
 

Nazwa (firma) adres Wykonawcy: New Amsterdam  Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20a, 31 – 553 

Kraków.  

Cena brutto oferty: 3 153 720,00 zł 

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 48 miesięcy.  

Próbka: wpłynęła do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

Termin wykonania: Zgodnie z określonym w dokumentacji postępowania. 

Warunki płatności: Zgodnie z określonymi w dokumentacji postępowania.  
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W zakresie części 2: 
 
Oferta nr 1 
 

Nazwa (firma) adres Wykonawcy: New Amsterdam  Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20a, 31 – 553 

Kraków.  

Cena brutto oferty: 1 709 700,00 zł 

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 48 miesięcy.  

Próbka: wpłynęła do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

Termin wykonania: Zgodnie z określonym w dokumentacji postępowania. 

Warunki płatności: Zgodnie z określonymi w dokumentacji postępowania.  

 

 

W zakresie części 3: 
 
Oferta nr 1 
 

Nazwa (firma) adres Wykonawcy: New Amsterdam  Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20a, 31 – 553 

Kraków.  

Cena brutto oferty: 1 629 750,00 zł 

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 48 miesięcy.  

Próbka: wpłynęła do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

Termin wykonania: Zgodnie z określonym w dokumentacji postępowania. 

Warunki płatności: Zgodnie z określonymi w dokumentacji postępowania.  
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