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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego mu-

zeum wraz z zakupem i dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 2 części” o war-

tości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Mini-

strów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 

 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, działając na podstawie 

art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że: 

1. Z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pra-

wo zamówień publicznych. 

2. W stosunku do części I zamówienia: 

1) do upływu terminu składania ofert – 21.10.2013 r. do godz. 12.00  – wpłynęły trzy oferty, z któ-

rych wszystkie są ofertami niepodlegającymi odrzuceniu, tj.: 

Numer 

oferty 
Dane Wykonawcy/ów 

Uzyskana liczba punktów w 

ostatecznej ocenie 

1. 
Digital Center Sp. z o.o.  

ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las 
100,00 pkt. 

2.  
ArchiDoc S.A.,  

41-506 Chorzów, ul. Niedźwiedziniec 10 
92,26 pkt. 

3.  
Archus Sp. z o.o. 

40–144 Katowice, ul. Józefowska 5 
89,23 pkt. 

 

Tym samym nie zachodzi przesłanka unieważnienia niniejszej części przedmiotowego postępowa-

nia o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w art. art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę Digital Center Sp. z o.o. , ul. 

Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las. 

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 28 536,00 zł.  

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Złożona oferta uzyskała w ostatecznej ocenie 100 pkt. Jest tym 

samym najkorzystniejsza wg kryteriów podanych w SIWZ, tj. cena 100%, oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu.  

3) zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z ww. Wykonawcą 

zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni licząc od 

dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.  

 

3. W stosunku do części II zamówienia – unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie złożono żadnej oferty.  

 

 

 

 

 


