
 

 

 

 

 

 

 

Projekt „www.muzeach” dofinansowany z Funduszy Europejskich 

oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum - Zamek w Łańcucie 

 

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn.:  

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczenia serwerowni Muzeum Pałacu Króla Jana III 

w Wilanowie polegająca na instalacji systemu automatycznego gaszenia oraz podłogi technicznej 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.13.AZ.2020 

 

Zamówienie jest dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy  nr POPC.02.03.02-00-0009/18-00 Beneficjent: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 

Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie oraz 

dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 

Stosownie do treści art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający niniejszym informuje, co następuje: 

 

W dniu 03.11.2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego w budynku Oficyny Kuchennej nastąpiło 

jawne otwarcie ofert.  

Otwarcie ofert nastąpiło bezpośrednio po upływie terminu do składania ofert który upłynął w dniu 03.11.2020 

r. o godzinie 10:00. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podała kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia oraz podał nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu 

wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach: 

 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 

150 448,00 zł brutto 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia i warunków płatności: 

 

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1oferta złożone przez:  

 

Oferta nr 1: 

P.U. Poż-Pliszka sp. z o.o. 

Ul. Miałki Szlak 52 

80-717 Gdańsk 

 

Cena oferty brutto: 124 230,00 zł 

Termin gwarancji: 60 miesięcy 

  

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

Wykonawca oświadczył, iż akceptuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 
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Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej powyższej informacji, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w formie pisemnej 

(oryginał). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem 

oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

Warszawa, 03.11.2020 r. 
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