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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
/na stronę internetowa prowadzonego postępowania/ 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem 

scenografii wystawy stałej oraz 16 eksponatów interaktywnych na wystawę stałą w Małopolskim 

Centrum Nauki Cogiteon." 

 

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

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, iż w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą 

wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 

New Amsterdam Sp. z o.o.,  

ul. Fabryczna 20a,  

31 – 553 Kraków 

z ceną: 4 637 715,00 zł brutto 

okres gwarancji: 

a) na scenografię: 36 miesięcy  

b) na eksponaty: 48 miesięcy 

Była to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Oferta 

wybranego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta odpowiada wymaganiom Zamawiającego 

zawartym w SIWZ oraz wymogom określonym w ustawie Pzp. Cena oferty przekracza kwotę jaką 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, jednakże Zamawiający może zwiększyć tę kwotę 

do ceny najkorzystniejszej oferty.  

Zgodnie z kryteriami oceny ofert: 

• cena: waga 50% 

• przedłużony okres gwarancji dla Scenografii: waga 10% 

• przedłużony okres gwarancji dla Eksponatów: waga 10% 

• próbka nr 1: waga 20% 

• próbka nr 2: waga 10% 

 

oferta uzyskała  96,67 pkt (za kryterium: „cena”: 50 pkt, za kryterium: „przedłużony okres gwarancji dla 

Scenografii”: 10 pkt, za kryterium „przedłużony okres gwarancji dla Eksponatów”: 10 pkt, za kryterium: 

„próbka nr 1”: 20 pkt, za kryterium: „próbka nr 2”: 6,67 pkt) 
 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Pzp. 
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