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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(Informacja podlega publikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania - miniPortal)

w postępowaniu pn. Wykonanie ekspozycji edukacyjnej i nośników informacji terenowej
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Centralne Muzeum Jeńców Wojennych informuje, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (nr ogłoszenia 2021/BZP 00135964/01 z 4.08.2021
r., zmiana ogłoszenia 2021/BZP 00150964/01 z 17.08.2021 r.) na wykonanie ekspozycji edukacyjnej
i nośników informacji terenowej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, poprzez wybór oferty nr 1
złożonej przez:
Spółkę Ogólnobudowlaną ALFA-EDGAR Witkowski i Woroniecki Spółka Jawna, ul. Chłopska
30-32, 51-426 Wrocław z ceną ofertową 556 802,55 zł brutto
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający wybrał najkorzystniejszą
ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia - SWZ.
Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotowa oferta została sporządzona zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego i wpłynęła w określonym terminie. Ponadto uzyskała największą ilość punktów
w kryteriach oceny ofert podanych w SWZ, a Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone przez
Zamawiającego w SWZ.
Oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega
wykluczeniu.
Przydział punktacji pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SWZ:
Nr
oferty

1.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Spółka Ogólnobudowlana
ALFA-EDGAR
Witkowski i Woroniecki Spółka Jawna
ul. Chłopska 30-32
51-426 Wrocław-Psie Pole

Ilość punktów
w kryterium

Ilość punktów
w kryterium

„Cena
wykonania
zamówienia”

„Doświadczenie osób
wyznaczonych do
realizacji zamówienia”

60,00

40,00

Łączna ilość
pkt

100,00

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
Podpisanie umowy nastąpi w terminie określonym w art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a Pzp.
DYREKTOR
//dr Violetta Rezler-Wasielewska
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Realizacja projektu: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344)
Lamsdorf (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem
niezbędnego wyposażenia” w ramach RPO WO na lata 2014-2020. RPOP.05.03.01-16-0040/16-00 z 28 listopada 2017 r. z późn. zm.

