Warszawa, dnia 9 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”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
9 marca 2020 r. w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyło się otwarcie
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 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”.

1. W terminie składania ofert, tj. do 9 marca 2020 r. do godziny 12:00 wpłynęła 1 oferta.
2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 25 000 złotych
brutto.
3. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożone zostały następujące oferty:
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-------------------

najmniej 2 osób,
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posiadających co

złotych
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12E/68
03-287
Warszawa

doświadczenie w
międzynarodowym
transporcie dzieł
sztuki lub
muzealiów

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp :„Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 albo
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

