
PZP.271.42.2020 Warszawa, dnia 21 stycznia 2021 r.

Zawiadomienie o wyborze o najkorzystniejszej oferty
Znak sprawy: PZP.271.42.2020
Nazwa i adres Zamawiającego Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

ul. Anielewicza 6

00-157 Warszawa
Przedmiot zamówienia Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem
Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzo-

ne jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie prze-

pisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku– Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),         

dalej „Ustawa, na podstawie aktów wykonawczych do Ustawy 

oraz  w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych            

Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wy-

konawcy, którego ofertę wybrano

Barbara Fedorowicz prowadząca działalność gospo-

darczą pod firmą: Eureka Plus Agencja Reklamy 

ul. 3 maja 11/10, 35-030 Rzeszów 

oraz Ryszard Fedorowicz prowadzący działalność

 gospodarczą pod firmą: Eureka Plus Agencja

 Reklamy

 ul. 3 maja 11/10, 35-030 Rzeszów 

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.  100            

punktów.

 



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

i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym                  

kryterium oceny ofert i łączną punktację

Nr

oferty

Nazwa

 i adres Wykonawcy

Liczba punk-

tów w kryte-

rium cena

(max. 60 pkt,

waga kryte-

rium 60%)

Liczba punktów w kry-

terium:

Termin wykonania i

dostarczenia pierw-

szej partii Żonkili

(max. 40 pkt, waga

kryterium 40%)

RAZEM

(punktów

według kry-

teriów oce-

ny ofert)

1.

MAKRAMAX Leszek Książczak       

ul. Kwatery Głównej 44A           

04-294 Warszawa

57,03 40 97,03

2.

Barbara Fedorowicz prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą: 

Eureka Plus Agencja Reklamy

 ul. 3 maja 11/10, 35-030 Rzeszów 

oraz Ryszard Fedorowicz prowadzą-

cy działalność gospodarczą pod fir-

mą: Eureka Plus Agencja Reklamy ul.

3 maja 11/10, 35-030 Rzeszów 

60 40 100

INFORMACJE O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy

INFORMACJE O ODRZUCONYCH OFERTACH

Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z art.  94 ust. 1 pkt 2

Ustawy.
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