
 

                                                           
  

 

PZP.271.32.2022                                                            Warszawa, 22 września 2022 r. 

 Zawiadomienie o wyborze o najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez nego-

cjacji pn. „Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie materiałów promocyjnych dla  Muzeum  Historii  Żydów Polskich 

POLIN” 

 Znak sprawy: PZP.271.32.2022 

Nazwa i adres Zama-

wiającego 

 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

Przedmiot zamówie-

nia 

 „Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie materiałów promocyjnych dla  

Muzeum  Historii  Żydów Polskich POLIN” 

Tryb postępowania  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 adres wy-

konawcy, którego 

ofertę wybrano 

 Promobay Brzoskowski Kamaj sp.j.  

ul. Słowiańska 55C 

64 -664 Poznań 



                                                                   
 

                                            

Uzasadnienie wyboru 

oferty 

 

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

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ i nie podlega 

wykluczeniu. W kryteriach oceny ofert łącznie oferta otrzymała najwyższą 

liczbę punktów, tj. 98,13 pkt. 

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

żonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów  w  

kryterium „Cena 

60%” 

 

Liczba punktów  

w kryterium: 

„Skrócony termin realizacji dla 

pojedynczego zamówienia  - 

40% 

Łączna liczba  

punktów 

1. 

 

Promobay Brzoskowski Kamaj sp.j.  

ul. Słowiańska 55C 

64 -664 Poznań 

 

 

58,13 pkt 

 

40,00 pkt 

 

98,13 pkt 



                                                                   
 

2. Wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: 

Mikodruk Computer s.c. Sylwia Mikołaj-

czyk prowadząca działalność gospodar-

czą pod firmą: „Mikodruk -Computer”  

Sylwia Mikołajczyk, ul. Ptolemeusza 23, 

62-800 Kalisz 

Jacek Mikołajczyk prowadzący działal-

ność gospodarczą pod firmą: „Mikodruk - 

Computer”, ul. Ptolemeusza 23, 62-800 

Kalisz 

 

 

 

 

 

60,00 pkt 

 

 

 

 

 

0,00 pkt 

 

 

 

 

 

 

60,00 pkt 

 

3. Sebastian Miazek prowadzący działal-

ność gospodarczą pod firmą: WM Con-

cept Sebastian Miazek, ul. Międzynaro-

dowa 33/31 

03-939 Warszawa 

 

46,27 pkt 

 

40,00 pkt 

 

86,27 pkt 

  

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY  

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