Sudół-Krzemionki, 23 grudnia 2021 r.

PR. 261.1.2021

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez
możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz
informacyjnych tabliczek i planów tyflograficznych dla osób niepełnosprawnych w ramach inwestycji pn.
Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu
Wielopolskich (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00271060/01 z dnia 16 listopada 2021 r.).
Strona internetowa prowadzonego postępowania http://www.bip.muzeumostrowiec.pl/

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zakresie części 3 zamówienia
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U t.j. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że
dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej dla części 3 zamówienia.
Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę
Altix sp. z o.o
ul. Modlińska 246 c
03-152 Warszawa
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu,
SWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.
Numer
oferty
1.

2.

Nazwa
i
adres
Wykonawcy
Tronus Polska Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa
Altix sp. z o.o.
ul. Modlińska 246 c
03-152 Warszawa

Punkty w kryterium
Cena

Punkty w kryterium
Gwarancja

Oferta odrzucona na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 Pzp
60 pkt

40 pkt

Oferta nr 1 firmy Tronus Polska Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8
w związku z art. 224 ust. 6 Pzp. Zamawiający podczas badania oferty wezwał pismem z dnia 10 grudnia
2021 r. Wykonawcę o udzielenie wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części
składowych działając zgodnie z art. 224 Pzp. Wskazana przez Wykonawcę cena podana w ofercie
wydawała się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, budziła wątpliwości
co do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach
zamówienia, ponadto zachodziły przesłanki określone w art. 224 ust. 2 pkt 1. Zamawiający wyznaczył
termin do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny do 16 grudnia 2021 r. do godziny 10.00.
Wykonawca nie udzielił wyjaśnień.
W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę.
Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
dr Andrzej Przychodni
/podpis na oryginale/

