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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
W ZAKRESIE CZĘŚCI 1, 2 i 3 ZAMÓWIENIA 

 
  

Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, działając na podstawie art. 91 ust. 1 oraz 

art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Wykonanie wraz z dostawą i montażem 18 eksponatów interaktywnych na wystawę stałą  

w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon z podziałem na 3 części zamówienia”. 

 W związku zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres 
przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający podjął następujące  decyzje  
w częściach 1, 2 i 3 zamówienia: 

 
W części 1 zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez New 
Amsterdam Sp. z o. o. ul. Fabryczna 2a, 31-553 Kraków, za cenę netto 2.564.000,00 zł., plus 
należny podatek VAT w wysokości 23 %, co daje kwotę brutto 3.153.720,00 zł.   

Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu 
warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych 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 w części 1 zamówienia, przy tym jest jedyną 
oferta złożoną w tej części zamówienia. 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert w części 1 zamówienia: 

Oferta nr 1 złożona przez: New Amsterdam Sp. z o. o.: „cena”: 50,00 pkt., „gwarancja”: 10,00 
pkt, „próbka”: 40,00 pkt, co daje łączny wynik wynoszący: 100,00 pkt. 
 
W części 2 zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez New 
Amsterdam Sp. z o. o. ul. Fabryczna 2a, 31-553 Kraków, za cenę netto 1.390.000,00 zł., plus 
należny podatek VAT w wysokości 23 %, co daje kwotę brutto 1.709.700,00 zł.   

Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu 
warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz uzyskanie największej liczby punktów w przyjętych kryteriach oceny  
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i porównania ofert. Zamawiający informuje, iż oferta została najwyżej oceniona  
w rankingu kryteriów oceny i porównania ofert w części 2 zamówienia, przy tym jest jedyną 
oferta złożoną w tej części zamówienia. 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert w części 2 zamówienia: 

Oferta nr 1 złożona przez: New Amsterdam Sp. z o. o.: „cena”: 50,00 pkt., „gwarancja”: 10,00 
pkt, „próbka”: 26,66 pkt, co daje łączny wynik wynoszący: 86,66 pkt. 
 
W części 3 zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez New 
Amsterdam Sp. z o. o. ul. Fabryczna 2a, 31-553 Kraków, za cenę netto 1.325.000,00 zł., plus 
należny podatek VAT w wysokości 23 %, co daje kwotę brutto 1.629.750,00 zł.   

Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu 
warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych 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 w części 3 zamówienia, przy tym jest jedyną 
oferta złożoną w tej części zamówienia. 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert w części 3 zamówienia: 

Oferta nr 1 złożona przez: New Amsterdam Sp. z o. o.: „cena”: 50,00 pkt., „gwarancja”: 10,00 
pkt, „próbka”: 30,00 pkt, co daje łączny wynik wynoszący: 90,00 pkt. 
 
 
Umowy w części:  1, 2 i 3 w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą zostać 
zawarte, zgodnie z art. 94  ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy PZP, w dniu przesłania niniejszego 
zawiadomienia. 
     

Z poważaniem, 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Platforma zakupowa  
2. a/a. 
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