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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 
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – II”, zgodnie z art. 92 ust. 2 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 na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ (najniższa cena), dokonał 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
Dla Części I Dostawa mebli laboratoryjnych do pracowni konserwatorskiej – wybrana została 
Oferta 
nr 3 złożona przez firmę Poker Office Tadeusz Kubic Spółka Jawna, Oddział w Katowicach, 
ul. Krasińskiego 24, 40-019 Katowice. 
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 3 – Poker Office Tadeusz Kubic Spółka Jawna, Oddział w Katowicach, 

ul. Krasińskiego 24, 40-019 Katowice. 
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 

3 100,00 100,00 

 
Dla Części II Dostawa higrometrów bagnetowych do pracowni konserwatorskiej – wybrana została 
Oferta nr 5 złożona przez firmę PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław. 
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 5 – PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław. 
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 

5 100,00 100,00 
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Dla Części III Dostawa zamrażarki do pracowni konserwatorskiej – wybrana została Oferta nr 6 
złożona przez firmę PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław. 
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 6 – PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław, 
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 

6 100,00 100,00 

 
Dla Części IV Dostawa wyciągu stanowiskowego do pracowni konserwatorskiej – wybrana została 
Oferta nr 7 złożona przez firmę PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław. 
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 7 – PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław, 
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 

7 100,00 100,00 

 
Dla Części V Dostawa odkurzaczy do pracowni konserwatorskiej – wybrana została Oferta nr 8 
złożona przez firmę PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław. 
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 8 – PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław. 
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 

8 100,00 100,00 

 
 
Dla Części VI Dostawa wyposażenia magazynów – szafy (komody) na rysunki i grafiki – wybrana 
została Oferta nr 2 złożona przez firmę BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 
Gdańsk. 
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 - Pozmebel Mateusz Gawroński Spółka Jawna, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań, 
2. Oferta nr 2 - BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk, 
3. Oferta nr 3A - Pokker Office Tadeusz Kubic Spółka Jawna, Oddział w Katowicach, 

ul. Krasińskiego 24, 40-019 Katowice, 
4. Oferta nr 4 - Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o., ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-

383 Warszawa, 
5. Oferta nr 9 - BOLD-Artur Pawłowski, ul. Jagiełły 5a, 58-500 Jelenia Góra. 
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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 70,45 70,45 

2 100,00 100,00 

3A 56,81 56,81 

4 29,43 29,43 

9 63,35 63,35 

 
 
 

 
 
 

Z poważaniem 
 
 

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze 

/-/ Gabriela Zawiła 


