
Warszawa, dnia  17 marca 2020 r.

PZP.271.9.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.:

Kompleksowa usługa specjalistycznego pakowania, krajowego transportu lądowego           

z konwojem obiektów muzealnych i dzieł sztuki, montażu i demontażu dzieł sztuki, 

pakowania, wniesienia i wyniesienia obiektów i dzieł sztuki do i z budynku Muzeum, 

wniesienia i wyniesienia do i od właścicieli i rozpakowania obiektów i dzieł sztuki                  

z wystawy „Tu Muranów” organizowanej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Zawiadomienie o wyborze o najkorzystniejszej oferty 

Znak sprawy: PZP.271.9.2020
Nazwa i adres 

Zamawiającego

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

ul. Anielewicza 6

00-157 Warszawa
Przedmiot zamówienia Kompleksowa usługa specjalistycznego pakowania, krajowego 

transportu lądowego z konwojem obiektów muzealnych i dzieł 

sztuki, montażu i demontażu dzieł sztuki, pakowania, 

wniesienia i wyniesienia obiektów i dzieł sztuki do i z budynku 

Muzeum, wniesienia i wyniesienia do i od właścicieli                    

i rozpakowania obiektów i dzieł sztuki z wystawy „Tu 

Muranów” organizowanej w Muzeum Historii Żydów Polskich 

POLIN
Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843), na podstawie aktów wykonawczych do ustawy 

oraz w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych             

Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
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Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano

ART-TRANSPORTER Krzysztof Pawłowski                  

ul. Berensona 12E/68

03-287 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega   

odrzuceniu. Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu określone w SIWZ i nie

podlega wykluczeniu. W kryteriach oceny ofert 

łącznie oferta otrzymała najwyższą ocenę, tj. 

80,00 punktów.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

ocenyi porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację

Nr 

oferty

Nazwa i adres 

Wykonawcy

Liczba punktów 

w kryterium 

„cena”

(waga – 60%, 

max. 60 pkt)

Liczba punktów w 

kryterium 

„Doświadczenie 

osób 

skierowanych do 

realizacji 

zamówienia            

w zakresie 

transportu”

(waga – 20%, max.

20 pkt)

Liczba punktów 

w kryterium 

„Doświadczenie 

osób 

skierowanych 

do realizacji 

zamówienia        

w zakresie 

montażu i  

demontażu”

(waga – 20%, 

max. 20 pkt)

Łączna liczba 

punktów

1.

ART-

TRANSPORTER 

Krzysztof 

60 20 0 80
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Pawłowski         

ul. Berensona 

12E/68

03-287 

Warszawa

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 

1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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