
 

Warszawa, dnia 04.01.2019 r. 

ZP/MJP/DZ/5/2018 
 
 
 

do wszystkich Wykonawców 
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Konserwację muzealiów przeznaczonych do 
ekspozycji w Dworku Milusin oraz na wystawie stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
realizowanej w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „Budowa kompleksu 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów 
z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami” 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
W ZAKRESIE CZĘŚCI PIERWSZEJ I DRUGIEJ ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) – dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający przekazuje 
następujące informacje: 

I. W wyniku dokonanego badania i oceny ofert złożonych w niniejszym 

postępowaniu w zakresie części pierwszej i drugiej zamówienia, jako 

najkorzystniejsza wybrana została: 

1. dla części pierwszej zamówienia:   

oferta nr 2 

Konsorcjum Wykonawców: 

1) Iwona Kotala-Skiba Konserwacja zabytków z papieru i skóry (lider) 
ul. Franciszka Raszei 1/3 lok. 40; 01-410 Warszawa 

2) Ewa Narkiewicz Konserwacja grafiki i książki 
Pasaż Ursynowski 3 lok. 23; 02-784 Warszawa 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania 
określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę 



 

punktów w ocenie ofert dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SIWZ dla części pierwszej zamówienia. 

Uzasadnienie prawne: 

Stosownie do art. 91 ust. 1 Pzp: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia”. 

2. dla części drugiej zamówienia:   

oferta nr 3 

ReKonArt Małgorzata Podkańska 
ul. Wspólna 67 lok.18; 00-670 Warszawa 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania 
określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę 
punktów w ocenie ofert dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SIWZ dla części drugiej zamówienia. 

Uzasadnienie prawne: 

Stosownie do art. 91 ust. 1 Pzp: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia”. 

II. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu składania ofert dla części pierwszej i drugiej zamówienia złożone 

zostały oferty przez następujących Wykonawców: 

1. część pierwsza zamówienia: 

Nr oferty Firma wykonawcy Adres wykonawcy 
2 Konsorcjum wykonawców: 

1) Iwona Kotala-Skiba Konserwacja 
zabytków z papieru i skóry (lider) 

2) Ewa Narkiewicz Konserwacja 
grafiki i książki 

1) ul. Franciszka Raszei 1/3 lok. 
40; 01-410 Warszawa 

2) Pasaż Ursynowski 3 lok. 23;  
02-784 Warszawa 

2. część druga zamówienia: 

Nr oferty Firma wykonawcy Adres wykonawcy 
3 ReKonArt Małgorzata Podkańska ul. Wspólna 67 lok.18;  

00-670 Warszawa 



 

Punktacja przyznana Wykonawcom: 

Punktacja przyznana Wykonawcom w poszczególnych kryteriach i łączna punktacja 

przedstawia się następująco:  

numer oferty oferta nr 2 oferta nr 3 

Część zamówienia część pierwsza część druga 

Cena oferty w PLN [C] 
C = 60 * (Cmin/Cbad) 60 60 

Doświadczenie personelu [P] 
0-10 punktów 40 40 

RAZEM 100 100 

III. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie części 

pierwszej i drugiej zamówienia żadna oferta nie została odrzucona. 

IV. Zamawiający informuje, że z przedmiotowego postępowania, w zakresie części 

pierwszej i drugiej zamówienia, nie został wykluczony żaden Wykonawca. 

Zamawiający informuje, że wynik postępowania dla pozostałych części zamówienia 
zostanie ogłoszony po zakończeniu badania i oceny ofert w zakresie tych części. 


