
 

                                                           
 

 

PZP.271.12.2021                                                   Warszawa, 15 czerwca 2021 r. 

 

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

  Znak sprawy: PZP.271.12.2021 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

  Muzeum Historii Żydów Polskich Polin 

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

Przedmiot za-

mówienia 

  Adaptacja pomieszczeń na poziomie -2 w budynku Muzeum Historii Żydów 

Polskich POLIN przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie na magazyn zbiorów wraz 

ze śluzą, zgodnie z projektem wykonawczym 

Tryb postępo-

wania 

  tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej 

progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) (zwanej dalej: Ustawa). 

Firma oraz ad-

res wykonawcy, 

którego ofertę 

wybrano 

  SimplyTech sp. z o. o. 

ul. Strażacka 63/65  

04-462 Warszawa 

 



                                                                   
 

Uzasadnienie 

wyboru oferty 

 

 

  Oferta jest zgodna z treścią SWZ i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca speł-

nia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ i nie podlega wyklu-

czeniu. W kryteriach oceny ofert łącznie oferta otrzymała maksymalną liczbę 

punktów, tj. 100 pkt. 

  Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porówna-

niem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów  w kry-

terium  

„Cena”  

(waga 60%) 

 

Liczba punktów w 

kryterium 

„Skrócony termin 

realizacji  

zamówienia” 

(waga 20%) 

Liczba punktów w 

kryterium 

„Wydłużony okres 

gwarancji na wyko-

nane prace i zamon-

towane urządzenia” 

(waga 20%) 

Łączna liczba  

punktów 

1. 

 

SimplyTech sp. z o. o. 

ul. Strażacka 63/65  

04-462 Warszawa 

 

60,00 

 

20,00 

 

20,00 

 

100,00 

  

 

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH 

Konsorcjum firm – Daniel Flisek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DANIEL FLISEK Pro-form, ul. Puławska 111A lok. 29, 02-707 

Warszawa (lider) oraz PRO-FORM sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 111A lok. 29, 02-707 Warszawa (partner) – oferta została 



                                                                   
 

odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) Ustawy – Wykonawca złożył ofertę bez odbycia wizji lokalnej, w przypadku gdy zamawiający 

tego wymagał w dokumentach zamówienia.  

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 Ustawy. 

 


