Malbork, 30.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Opracowanie i udostępnianie systemu oprowadzania audiowizualnego z aplikacją na urządzenia mobilne w
Muzeum Zamkowym w Malborku i Zamku w Kwidzynie - znak sprawy ZP.2611.9.2019.bm

Muzeum Zamkowe w Malborku, jako Zamawiający, w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, na podstawie art. 92 ust. 2 cyt. Ustawy,
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Przy zastosowaniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ), jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
Lider Konsorcjum: MOVITECH Sp. z o.o. ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków.
Członek Konsorcjum: MOVITECH Ł.Marzec, R.Pityński S.J. ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków

Uzasadnienie prawne wyboru oferty:
Art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega odrzuceniu.
Wyboru oferty dokonano ze względu na kryterium:
1) cena - waga kryterium 50%, w którym to kryterium Wykonawca uzyskał 50,00 pkt - wyliczone wg wzoru
określonego w pkt. 13.3.1. SIWZ.
2) czas wprowadzenia zmian – waga 50%, w którym to kryterium Wykonawca uzyskał 50,00 pkt - przyznane wg
zasad określonych w pkt. 13.3.2. SIWZ.
Wykonawca w ramach kryterium łącznie uzyskał 100,00 pkt.
W postępowaniu złożono następujące oferty, które uzyskały niżej wskazaną ilość punktów:
Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium:
cena
- waga kryterium
50%

Kryterium:
czas
wprowadzenia zmian
– waga kryterium
50%

Razem

1.

Lider Konsorcjum: MOVITECH Sp. z o.o. ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków.
Członek Konsorcjum: MOVITECH Ł.Marzec, R.Pityński S.J. ul. Zawiła 61, 30-390
Kraków.

50,00 pkt.

50,00 pkt.

100,00 pkt.

2.

Digiservice Sp. z o.o. ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa

48,60 pkt.

50,00 pkt.

98,60 pkt.

Numer
oferty

W imieniu Zamawiającego
Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
dr hab. Janusz Trupinda
Ogłoszenie zamieszczono: na tablicy ogłoszeń, w BIP i stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.10.2019r.

