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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
Informuję, iż w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyposażenia dla stałej 
wystawy szkła w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze”, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.), Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
Dla Części I Dostawa sprzętu ekspozycyjnego – wybrana została Oferta nr 1 złożona przez firmę 
PPH MEGA Sp. z o.o., Sokołowice 103e, 56-400 Oleśnica. 
Uzasadnienie wyboru – w oparciu o kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, którym była 
najniższa cena, Zamawiający dokonał wyboru w/w oferty jako najkorzystniejszej. 
 
W przedmiotowym postępowaniu oferty nie podlegające odrzuceniu złożyli oraz nie zostali 
wykluczeni z postępowania n/w Wykonawcy: 
1. Oferta nr 1 – PPH MEGA Sp. z o.o., Sokołowice 103e, 56-400 Oleśnica. 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 
Numer 
oferty 

Liczba pkt w 
kryterium cena Razem 

1 100,00 100,00 

 
 
Dla Część II Dostawa infomatu wraz z oprogramowaniem i aplikacjami multimedialnymi wybrana 
została Oferta nr 1 złożona przez firmę AUDIOTECH S.Kamiński, A.Urbanek SP.J., ul. Liliowa 6, 
Szczodre, 55-095 Mirków. 

 
W przedmiotowym postępowaniu oferty nie podlegające odrzuceniu złożyli oraz nie zostali 
wykluczeni z postępowania n/w Wykonawcy: 
1. Oferta nr 2 – AUDIOTECH S.Kamiński, A.Urbanek SP.J., ul. Liliowa 6, Szczodre, 55-095 

Mirków. 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 
Numer 
oferty 

Liczba pkt w 
kryterium cena Razem 

2 100,00 100,00 
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