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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest dostawa i montaż zabudowy meblowej oraz 

mebli biurowych i gabinetowych dla Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy: DSO.271.3.13.2018. 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 przedmiotu zamówienia  

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, przekazuje informację o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części 1 

przedmiotu zamówienia. 

W wyniku przeprowadzonej oceny i badania ofert w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia 

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Wykonawcy: 

Logan Sp. z o.o. 

ul. Lasówka 42 

30-718 Kraków 

Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków 

i wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta 

otrzymała łączną punktację w wysokości 100 pkt, co stanowi najwyższy wynik spośród ofert 

złożonych w postępowaniu. 

Streszczenie oceny ofert, które zostały złożone w postępowaniu na część 1 przedmiotu 

zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia. 

 

 

prof. dr hab. Zbigniew Błocki 

Dyrektor 

Narodowego Centrum Nauki 
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Załącznik nr 1 
 
 
Streszczenie oceny ofert w części 1 przedmiotu zamówienia 
 
 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
K1 

max 60 pkt 

K2 

max 40 pkt 

Łączna 

liczba 

punktów 

1 Tronus Polska Sp. z o.o. 
ul. Ordona 2A, 

01-237 Warszawa 
54,30 pkt 40 pkt 94,30 pkt 

2 Logan Sp. z o.o. 
ul. Lasówka 42, 

30-718 Kraków 
60 pkt 40 pkt 100 pkt 

 
Legenda: 
K1 – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty brutto” 
K2 – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Okres gwarancji” 
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