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Dotyczy: postQpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogloszonego pzez
Muzeum Okrqgowe w Nowym Sqczu, 33-300 Nowy Sqcz, ul. Lwowska 3, na stronach Urzqdu
Zamowieh Publicznych nr 542730-N-2017 z dnia 30.06. 2017 r. na zadanie pn.,,SKANSENOVA systemowa opieka nad dziedzictwem w malopolskich muzeach na wolnym powietrzu" realizowanego
w ramach osiVlll Programu Operacyjnego lnfrastruktura isrodowisko 2014 -2020- czqSd ll: remonty
ogrodzefi.
Cze6c ll.ll zamowienia: roboty budowlane - wykonanie zabezpieczenia terenu oraz obiektow popzez
wykonanie ogrodzenia trwalego skansenu w Zubrzycy.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowielr
U z 2015 r poz 2164 ze zmianami), Muzeum Okrggowe w Nowym
Sqczu,33-300 Nowy Sqcz, ul. Lwowska 3, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
publicznych (tekst jednolity Dz.

w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nreogranrczonego.

Zamawiajqcy przeprowadzil badanie i ocenq zloZonej i niepodlegajqcej odrzuceniu oferty, na
podstawie kryteriow oceny ofert, okreSlonych w Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia
tj. 1. kryterium - ,, cena"- 60 pkt. 2. kryterium ,,przedluzony okres rqkojmi" - 24 pkt. 3. kryterium
,,doSwiadczenie kierownika w kierowaniu robotami i sprawowaniu funkcji kierownika rob6t
budowlanych"

-

16 pkt.

ZloZona oferta Nr 1 przez F.U.H ,,DRWAL" Jozef Matonog, 34-484 Zubrzyca Gorna 68, przy
oferowanej cenie 282 660,00 zl brutto, oferta otrzymata w kryterium cena - 60 pkt. w kryterium
przedluZony okres rgkojmi - 0 pkt. w kryterium doSwiadczenie kierownika w kierowaniu robotami i
sprawowaniu funkcji kierownika robot budowlanych - 8 pkt lqcznie oferta otrzymala 68 punkt6w ijest
ofertq najkozystniejszq w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit. a) ustawy prawo zamowieh publicznych.
W postgpowaniu na czqSc ll.ll zamowienia - roboty budowlane - wykonanie zabezpieczenia terenu
oraz obiektow popzez wykonanie ogrodzenia trwalego skansenu w Zubrzycy zostala zlo2ona jedna
oferta.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostaje przeslane Wykonawcy faksem oraz
dodatkowo pisemnie w dniu sporzqdzenia, tj. w dniu 6 wrzeSnia 2017 r. przez operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1 830).
W zwiqzku z powyZszym zgodnie z arl.94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy umowa o udzielenie zam6wienia
publicznego z wybranym Wykonawcq moze zostac zawafta przed uplywem 5 dnr od dnia
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zawiadomienia.
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