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Kraków, dnia 24 lutego 2023 r.  

Do wykonawcy 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę układu PPMS 

o możliwość pomiarów magnetometrycznych w ramach projektu ATOMIN 2.0 

 
ZAWIADOMIENIE 

o wyborze oferty najkorzystniejszej 
Szanowni Państwo, 

 

 uprzejmie informujemy, iż po weryfikacji i ocenie oferty złożonej w przedmiotowym 

postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę Quantum Design GmbH, In Tiefen See 58, 64293 

Darmstadt (Niemcy), oferującej realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę 413 000,00  zł netto, 

a wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, do uiszczenia którego zobowiązany będzie 

zamawiający, w wysokości 23%, za cenę 507 990,00 zł brutto oraz spełniającej wszystkie wymogi 

postawione w treści specyfikacji warunków zamówienia. Oferta ta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny 

ofert – cena brutto za przedmiot zamówienia – 100%. 

 Równocześnie informujemy, iż była to jedyna oferta złożona na realizację przedmiotowego 

zamówienia. 

Zgodnie z postanowieniami art. 264 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający zawiera umowę w sprawie 

zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób.  

W ślad za treścią art. 264 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy PZP, zamawiający może zawrzeć umowę 

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, stąd też 

umowa z wyłonionym w przedmiotowym postępowaniu wykonawcą może zostać zawarta po publikacji 

niniejszego zawiadomienia.  

 

 Od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia odwołania. 

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy PZP. 

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przetargu.  

Z poważaniem 

Monika Poniewierska 
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