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Informacja o wyniku postępowania 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00004.2020   27.02.2020 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00076/20   

 

Sprawa:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch zewnętrznych 
dotykowych makiet, obiektów znajdujących się na terenie kompleksu cysterskiego w Owińskich, 
należących obecnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Owińskich. 
 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz.1843) informuję, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, unieważnia się niniejsze 
postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

W ofercie nr 2 nie został  wskazany przez Wykonawcę termin wykonania dwóch makiet od dnia 
akceptacji szkiców wykonawczych i wizualizacji. Zgodnie z uwagami zamieszczonymi pod formularzem 
ofertowym, w przypadku braku jej wypełnienia, Zamawiający przyjmuje, iż zaoferowany zostanie maksymalny, 
wymagany termin 60 dni kalendarzowych. 
W ofercie nr 4 wskazany został okres gwarancji 120 miesięcy. Zgodnie z zapisami Rozdziału nr XIV, ust. 1 pkt 2  
w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający 
przyjmie, iż zaoferowany został okres 60 – miesięczny i oferta otrzyma 20 pkt. 

Cena oferty, która – wg przyjętych kryteriów – uznana winna być za najkorzystniejszą, przewyższa 
kwotę, którą Zamawiający planował przeznaczyć na realizacje zamówienia, tj. 100.000,00 zł brutto. 

 

Lp. Nazwa( firma) i adres Wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Łączna 
punktacja 

Cena brutto 
oferty w zł – 

50% 

Wyrażony w 
pełnych miesiącach 
okres gwarancji – 

20% 

Wyrażony w pełnych dniach 
kalendarzowych termin 

wykonania dwóch makiet od 
dnia akceptacji szkiców 

wykonawczych i wizualizacji 
przez Zamawiającego– 30% 

1 
Pracownia Rzeźby FORMA Karol Badyna,  

ul. Ważewskiego 53a, 30-499 Kraków. 
129.600,00 60 55 75,00 

2 
Artystyczna Odlewnia Metali  

ART-ODLEW Sp. z o.o.,  
ul. Północna 20, 45-805 Opole. 

226.320,00 60 nie podano  48,63 

3 
ALTIX Sp. z o.o., 

 ul. Modlińska 246 c, 03-152 Warszawa. 
205.895,25 60 30 81,47 

4 
Stanisław Wysocki, Michał Wysocki,  

ul. Głogowczyka 3a, 51-604 Wrocław. 
170.000,00 120 60 58,12 


