
 

Warszawa, dnia 01.02.2019 r. 

ZP/MJP/DW/3/2018 
 
 
 

do wszystkich Wykonawców 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie 

wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

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, jako najkorzystniejsza wybrana została: 

oferta nr 3 

MWE Sp. z o.o. 

Al. Wilanowska 208/45 

02-765 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. 

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 złożone zostały oferty przez następujących 

Wykonawców: 

Nr 

oferty 

Firma wykonawcy Adres wykonawcy 

1 Tronus Polska Sp. z o.o. Ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa 

2 PPH MEGA Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum 

ADVENTURE EKSPOZYCJE Sp. z o.o. – 

Członek Konsorcjum 

Sokołowice 103e, 

 56-400 Oleśnica 

 ul. Kochanowskiego 16/12,  

40-035 Katowice 

3 MWE Sp. z o.o. Al. Wilanowska 208/45,  

02-765 Warszawa 

4  Deko-Bau Sp. z o. o.  ul. Ścinawska 1,59-300 Lubin 

Punktacja przyznana Wykonawcom: 

Punktacja przyznana Wykonawcom w poszczególnych kryteriach i łączna 

punktacja przedstawia się następująco:  

 oferta nr 2 

konsorcjum:  
1) PPH MEGA Sp. z o.o.;  
2) ADVENTURE    
     EKSPOZYCJE Sp. z o.o.  

oferta nr 3 

MWE Sp. z o.o. 
 

oferta nr 4 

DEKO-BAU Sp. z 
o.o. 

 

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

 

58,60 

 

54,30 

 

60,00 

Jakość wykonania [J] 

         (Jm + Jgr) 

J =  40 x-------------------------------  

20 

w tym: 

 

20,00 

 

32,00 

 

12,66 

Jakość oferowanych multimediów 
[Jm] 
0-10 punktów 

5,00 6,67 3,00 

Jakość oferowanej grafiki [Jgr] 
0-10 punktów 

5,00 9,33 3,33 

RAZEM 78,60 86,30 72,66 



 

Streszczenie oceny w kryterium Jakość wykonania [J]: 

1) Oferta nr 2 

Próbka grafiki przedstawiona w ramach oferty nr 2 została wykonana 

w proporcjach  i kolorystyce zgodnych z projektem oraz uwzględnia podział 

sekcyjny powierzchni ściany (uniknięto umieszczania w miejscu łączenia sekcji 

zdjęć i tekstu). Nie uwzględnia natomiast: 

 otoczenia – eksponowany przed grafiką artefakt - maszyna drukarska 

„bostonka” - przesłania częściowo elementy grafiki;  

 założeń projektowych – do typu infografiki „fabuła” dołączono elementy 

typu „mapa myśli”. 

Zastrzeżenia budzi również kompozycja grafiki – brak jest powiązania części 

elementów lub ich grup. 

Nieczytelne i niekonsekwentne jest wykorzystanie zaproponowanych kolorów 

czerwonego i niebieskiego.   

Materiały graficzne udostępnione przez Zamawiającego nie zostały poddane 

przez Wykonawcę obróbce graficznej - ujednoliceniu. Ponieważ materiały 

oryginalne mają różną kolorystykę (zdjęcia czarno-białe, w sepii, z różnym 

nasyceniem i kontrastem) powoduje to wrażenie chaosu. 

Przedstawiony materiał nie zawiera również rozwiązań innowacyjnych 

w stosunku do projektu. 

W związku z powyższym oceniono, że próbka materiału graficznego 

załączonego do oferty nr 2 spełnia wymogi merytoryczne i estetyczne 

w stopniu akceptowalnym.  

Próbka materiału multimedialnego załączona do oferty nr 2 od strony 

wizualnej prezentuje się poprawnie, lecz w średnim stopniu nawiązuje do 

stylistyki wskazanej w projekcie jako referencyjna. Teksty w języku polskim są 

dobrze widoczne i wyświetlane w czasie umożliwiającym ich odczytanie. 

W przypadku tekstów w języku angielskim część jest słabo widoczna (jasny 

tekst wyświetlany na jasnym tle). 

Dynamika przedstawionego materiału z jednej strony zwraca uwagę odbiorcy, 

ale z drugiej wydaje się słabo dostosowana do odbioru materiału na małym 



 

monitorze na wystawie. Należy też zwrócić uwagę, że głównym nośnikiem 

informacji jest tekst; animacje obrazu stanowią jedynie tło dla tekstu  

i samodzielnie nie przekazują zbyt wielu informacji. 

Przedstawiony materiał nie zawiera elementów innowacyjnych w stosunku 

do projektu. 

W związku z powyższym oceniono, że próbka materiału multimedialnego 

załączonego do oferty nr 2 spełnia wymogi merytoryczne i estetyczne 

w stopniu akceptowalnym.  

2) Oferta nr 3 

Na próbce grafiki załączonej do oferty nr 3 jednoznacznie wskazano, że 

została ona zaprojektowana ze znajomością uwarunkowań 

architektonicznych otoczenia, tj. wymiarów ekspozytora, na którym docelowo 

ma zostać umieszczona w postaci gabloty oraz artefaktu - maszyna drukarska 

„bostonka”.  

Zgodna z wymogami projektowymi jest również kolorystyka grafiki. 

Zaproponowana grafika nie zawiera natomiast strzałek, które zostały 

przewidziane w projekcie. Rekompensowane jest to poprzez innowacyjne 

w stosunku do projektu rozwiązania (dodatkowe oświetlenie, mapa).  

Kompozycja grafiki wykracza poza ogólne ramy projektowe i stanowi autorską 

interpretację materiałów, co w efekcie poprawia czytelność materiału dla 

odbiorcy.  

Zwraca również uwagę staranne opracowanie materiałów graficznych – 

ujednolicenie kolorystyki i wyszparowanie dzięki czemu uzyskano efekt 

jednolitości materiału graficznego, korzystnie wpływającego na estetykę 

rozwiązania.  

W związku z powyższym oceniono, że próbka materiału graficznego 

załączonego do oferty nr 3 spełnia wymogi merytoryczne i estetyczne 

w stopniu dobrym. 

Próbka materiału multimedialnego załączona do oferty nr 3 pozytywnie 

wyróżnia się pod względem wizualnym. Szeroko wykracza poza środki wyrazu 

opisane w projekcie – wykorzystano w niej nie tylko rozbudowane animacje, 

lecz również elementy rekonstrukcji aktorskiej i materiały dokumentalne. 



 

Przygotowany materiał jest nie tylko atrakcyjny wizualnie, ale również 

przekazuje wszystkie założone informacje. Jest to tym bardziej warte 

podkreślenia, ze większość informacji przekazano za pomocą obrazów oraz 

graficznego przedstawienia pomysłu na złamanie szyfru. W interpretacji 

metody grzebienia autorzy klipu wyszli poza storyboard, docierając do 

informacji historycznych. Materiał bardzo oszczędnie wykorzystuje tekst, co 

jest traktowane jako zaleta. Teksty są wyświetlane na kontrastowym tle 

i w czasie umożliwiającym ich swobodne przeczytanie. 

Przygotowany materiał zawiera rozwiązania innowacyjne podnoszące jego 

wartość estetyczną i merytoryczną.  

W związku z powyższym oceniono, że próbka materiału multimedialnego 

załączonego do oferty nr 3 spełnia wymogi merytoryczne i estetyczne 

w stopniu bardzo dobrym.  

3) Oferta nr 4 

Próbka grafiki dołączona do oferty nr 4 zawiera największą ilość rozwiązań 

niezgodnych z projektem: 

 ma niewłaściwe proporcje w stosunku do wymiarów podanych 

w projekcie; 

 ma niewłaściwą kolorystykę; zgodnie z projektem oraz odpowiedzią na 

pytanie nr 144 do SIWZ grafika winna być wykonana w tonacji jasnej, 

a nie ciemnej. 

Kompozycja grafiki jest poprawną interpretacją scenopisu. Mankamentem 

jest brak hierarchizacji informacji, w tym zaznaczenia grup wizerunków. 

Skomplikowany układ infografiki, pełen elementów podobnych do siebie, 

może zniechęcać do czytania.  

Nie dokonano ogólnego ujednolicenia wizerunków, choć podjęto taka próbę 

w przypadku jednego z materiałów. 

Przygotowany materiał nie zawiera innowacyjnych rozwiązań w stosunku do 

projektu. 



 

W związku z powyższym oceniono, że próbka materiału graficznego 

załączonego do oferty nr 4 spełnia wymogi merytoryczne i estetyczne 

w stopniu nieakceptowalnym.  

Próbka materiału multimedialnego załączona do oferty nr 4 prezentuje się 

najmniej dynamicznie spośród wszystkich próbek. Głównym środkiem 

przekazu w tym materiale są napisy (tekst). Pojawiają się czterokrotnie, 

w tym dwukrotnie zbyt krótko, by móc je komfortowo odczytać. Dodatkowo 

należy zaznaczyć, że w animacji pominięto wymóg dwujęzyczności materiału. 

Z uwagi na obszar zajmowany przez teksty w języku polskim brak jest miejsca 

na ewentualne dodanie tekstów w języku angielskim. 

Pod względem scenariusza materiał nie wychodzi poza storyboard. 

Kompozycja jest dość spójna, chociaż np. wątek grzebienia nie został 

właściwie zinterpretowany – z wizualizacji nie wynika, jaka była zależność 

pomiędzy wyłamanymi zębami grzebienia a powtarzającymi się sekwencjami 

cyfr. 

Najbardziej atrakcyjnym wizualnie elementem są zaanimowane napisy, co 

jednak utrudnia ich odczytanie.  

Materiał ten przekazuje treść tylko za pośrednictwem tekstu. 

W związku z powyższym oceniono, że próbka materiału multimedialnego 

załączonego do oferty nr 4 spełnia wymogi merytoryczne i estetyczne 

w stopniu nieakceptowalnym.  

III. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone 

następujące oferty: 

 oferta nr 1: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa 

Powód odrzucenia: 

Stosownie do art. 10a ust. 5 ustawy Pzp: „Oferty, wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym 

jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym”. Sposób 

złożenia oferty w niniejszym postępowaniu Zamawiający opisał w pkt 1.24 SIWZ. 

Wykonawca Tronus Polska Sp. z o.o. złożył ofertę w formie papierowej. Ofertę 



 

Wykonawcy należało zatem uznać za nieważną, wobec niezachowania 

wymaganej formy elektronicznej, a w konsekwencji podlegała ona odrzuceniu 

jako niezgoda z ustawą, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. 

IV. Zamawiający informuje, że z przedmiotowego postępowania nie został 

wykluczony żaden Wykonawca. 


