
 

                                                           

  

 

PZP.271.28.2021                                           Warszawa, 17 listopada 2021 r.  

 

 Zawiadomienie o wyborze o najkorzystniejszej oferty 

 Znak sprawy: PZP.271.28.2021 

Nazwa i adres Zamawiającego  Muzeum Historii Żydów Polskich Polin 

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

Przedmiot zamówienia   „Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego i monito-

rów w podziale na cztery części”  

 

Tryb postępowania  Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z 11 

września 2019 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019) (zwanej dalej: Ustawa). 

 

  Część 3 – komputery stanowiskowe 

Firma oraz adres wykonawcy,  Intaris Sp. z o.o. 



 

                                                                   
 

którego ofertę wybrano ul. Adama Mickiewicza 57 

 01-625 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru oferty 

 

 

 Oferta jest zgodna z treścią SWZ i nie podlega odrzuceniu. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu okre-

ślone w SWZ 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 punktów                        

w kryterium  

„cena” 

 

Liczba punktów  

w kryterium 

„skrócony termin 

dostawy” 

Łączna liczba punktów 

1. Intaris Sp. z o.o. 

ul. Adama Mickiewicza 57 

 01-625 Warszawa  

60 40 100 

 



 

                                                                   
 

 

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z art. 264 ust.2 pkt 1) lit. a) Ustawy. 

 

 

 

  Część 4 – komputery biurowe 

Firma oraz adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano 

 Intaris Sp. z o.o. 

ul. Adama Mickiewicza 57 

 01-625 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru oferty 

 

 

 Oferta jest zgodna z treścią SWZ i nie podlega odrzuceniu. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu okre-

ślone w SWZ 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 punktów                        

w kryterium  

„cena” 

 

Liczba punktów  

w kryterium 

„skrócony termin 

dostawy” 

Łączna liczba punktów 

1. Intaris Sp. z o.o. 

ul. Adama Mickiewicza 57 

 01-625 Warszawa  

60 40 100 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z art. 264 ust.2 pkt 1) lit. a) Ustawy. 

 

 


