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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogloszonego Wzez
Muzeum Okrqgowe w Nowym Sqczu, 33-300 Nowy Sqcz, ul. Lwowska 3, na stronach Urzqdu
Zamowien Publicznych nr 616151-N-2017 z dnia 15.11.2017 r. na zadanie pn: ,SKANSENOVA systemowa opieka nad dziedzictwem w matopolskich muzeach na wolnym powietrzu" realizowanego
w ramach osr Vlll Programu Operacylnego lnfrastruktura i Srodowisko 2014 - 2O2O- c:zgsc Vlll nadzoly
inwestorskre i autorskie

ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo zamowien
U 22017 r. poz. 1579 ze zmianami), Muzeum Okrqgowe w Nowym
Nowy Sqcz, ul. Lwowska 3, informuje o 'wyborze oferty najkorzystniejszej w

Na podstawie art. 92

publtcznych (tekst jednolity Dz.

Sqczu,33-300

postqpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawialqcy przeprowadzil badanie i oceng zlozonych i niepodlegajqcych odrz:uceniu ofert, na
podstawie kryteriow oceny ofert, okreSlonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia tj. 1.
kryterium - ,, cena"- 60 pkt. 2 Kryterium ,,doSwiadczenie zawodowe inspektora nadzoru"" - 40, dla

czqSciVlll l: Vlll.ll; Vlll lll; Vlll.lV, Vlll V

Cze$c Vlll.l zamowienia: ustuga pelnienie nadzoru inwestorskiego w brztnZy budowlanokonserwatorskiej przy realizacli zadania w Sqdeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sqczu sektor
Lemkowski oraz sektor Dworski. Na czqsc Vlll I zostaty zloZone trzy oferty przez nastqpujqcych
Wykonawcow.

Oferta nr 1 zlozona przez' CENTURY RESIDENCE Kompleksowa Obsluga lnwestycji, Samek Pawel,
Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie- z cenq 19 680,00 zl brutto, oferta otrzymala w kryterium cena - 60
pkt. kryterium doSwiadczenie zawodowe inspektora nadzoru - 40 pkt. tqcznie oferta otrzymala 100
punktow i lest ofertq najkorzystniejszq w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit. a) ustawy prawo zamowieh

publicznych.

Oferta nr 2 zlozona przez EM Projekt s.c Marek Fijalkowski, Ewa Baziak Fijalkowska ul. Slowacka
31, 33 - 300 Nowy Sqcz - oferta otrzymala lqcznie 98,45 pkt. w tym . - kryterium cena - 58,45 pkt.
- kryterium doswiadczenie zawodowe inspektora nadzoru - 40 pkt.
Oferta nr 3 zlozona przez Lider Konsorcium ZAKI-AD BUDOWLANY, Adam Kozlowski, 34 - 100
Wadowice, Pl Obr. Westerplatte 13110. Zespot Rzeczoznawcow i Ekspertow BUDO)(
Andrzej Karnus, 41-902 Bytom, ul. Strzelcow Bytomskich 18, oferta otrzymala iqcznie 99,06 pkt. w
tym : - kryterium cena - 59,06 pkt - kryterium doSwiadczenie zawodowe inspekbra nadzoru - 40
pkt

2.

Cze1c Vlll.ll zamowienia: usluga - pelnienia nadzoru inwestorskiego w branzach: konstrukcyjnobudowlane.l sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadan przy Chacie w Zalipiu. Na czgsc Vlll.ll
zostaly zloZone trzy oferty przez nastqpujqcych wykonawcow:
Oferta nr 1 zloZona przez'. CENTURY RESIDENCE Kompleksowa Obsluga lnwestycji, Samek
Pawel, Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie - na podstawie kryteriow okreSlonych rru SIWZ, oferta
otrzymala lqcznie 78 pkt. w tym : - kryterium cena - 48 pkt - kryterium doSwiadczenie zawodowe
inspektora nadzoru - 30 pkt.

Oferta

nr 2

zloZona

przez

Kompleksowq Obstugq Budownictwa, KOBUD, Janusz Koziol,

ul. Traugutta '13/16 33-101 Tarnow zcenE 9 840,00 zt brutto - na podstawie kryteri6w okreSlonych w
SIWZ, oferta otrzymata lqcznie'100 pkt w tym:- kryterium cena - 60 pkt. - kryterium
doSwiadczenre zawodowe inspektora nadzoru - 40 pkt
Oferta nr 3 zlozona przez Lider Konsorcjum ZAKI-AD BUDOWLANY, Adam Kozlowski, 34 - 100
Wadowice, Pl Obr. Westerplatte 13/'10. Zespol Rzeczoznawcow i Ekspertow EIUDOX, Andrzej
Karnus, 41-902 Bytom, ul Strzelcow Bytomskrch 18 na podstawie kryteriow okreslonych w SIWZ,
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kryterium cena

40 pkt

-Czeic Vlll.lll zamowienia. usluga

-

-

48 pkt.

-

kryterium doSwiadczenie

pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania przy

Dworze w Doiqdze Na czqsc Vlll lll zostaly zlolone trzy oferty przez nastqpujqcych urykonawcow:
Oferta nr 1 zlozona przez . CENTURY RESIDENCE Kompleksowa Obstuga lnwestyr:ji, Samek pawel,
Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie - oferta otrzymaialqcznie 82,00 pkt wtym:- kryterium cena-42
pkt.- kryterium doSwiadczenie zawodowe inspektora nadzoru - 40 pkt.
Oferta nr 2 zlozona przez . Kompleksowa Obsluga Budownictwa KOBUD, Janusz Kgziol
ul. Traugutta 13116,33-101 Tarnow -zcenE 34440,00 zl brutto, oferta otrzymalalapznie 100 pkt. w
tym : kryterium cena - 60 pkt. - kryterium doSwradczenie zawodowe inspektora naclzoru - 40 pkt.
Oferta nr 3 zlozona pzez . Lider Konsorcium ZAKI-AD BUDOWLANY, Adam Kozlowski, 34 - 100
Wadowice. Pl Obr. Westerplatte 13/10 Zespoi Rzeczoznawcow iEkspertow BUDOX, Andrzej

Karnus, 41-902 Bytom, ul. Strzelcow Bytomskich 18. oferta otrzymala lqcznie 80,C9 pkt. w tym
kryterium cena - 40,09 pkt. - kryterium doSwiadczenie zawodowe inspektora nadzoru - 40 pkt.

:

Z prowadzonego postgpowania nie wykluczono Wykonawcow, oraz nie zostaly odr;lucone oferty
Wykonawcow dotyczy czgscr Vl I l. I ; Vt I l. I t; Vll l. ill
Zamawialqcy wezwal ponownie Wykonawc9 CENTURY RESIDENCE Kompleksowa Obsluga
lnwestycji, Samek Pawel, Brzezna 1, 33-3BO Podegrodzie na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Prawo
zamowien publtcznych do uzupetnienra dokumentow, o ktorych mowa w arf. 25 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, wymaganych w prowadzonym postgpowaniu
Zawiadomienie o wybo-rze oferty najkorzystnie.lszej zostaje przeslane Wykonawcy faksem lub przy
uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w ro2umieniu uitawy z dnia 18 iipca 2002: r. o Swiadczbniu
!9t!9 poczta elektronicznq ( Dz U z 2013 t. poz. 1422, z 201ti r. poz. 1844 oraz z itO16 r. poz. 147
615), dodatkowo pisemnie w dniu spgrzqdzenia, tj w dniu 6 grudnia 2017 r. przez'operatora
pocztowego w roz_umieniu gs]qwy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2 2012 t. poz.
1529 oraz 22015 r poz.1830).

i

W zwiqzku z powyZszym zgodnie z arf. 94 ust.

'1 pkt.

2 ustawy, umowa o udzielenie zamowienia
niz 5 dni od dnia

publicznego z wybranym Wykonawcq moze zostac zawarla w terminie nie krotszym
przeslan ia zawiadom ien ia
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