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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) pn. Dostawa mebli 
i wyposażenia dla Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy: DSO.271.3.2.2019

ZAWIADOMIENIE
o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w części 1 i 2 przedmiotu zamówienia

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje informację o wyborze 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

CZĘŚĆ 1

W wyniku przeprowadzonego badania i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu 
Zamawiający za najkorzystniejszą w części 1 przedmiotu zamówienia uznał ofertę Wykonawcy:

Logan Sp. z o.o.
ul. Lasówka 42
30-718 Kraków

Uzasadnienie: 
Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego 
określonych w SIWZ. Oferta otrzymała łączną punktację w wysokości 100 pkt (60 pkt w kryterium 
„cena oferty brutto” oraz 40 pkt w kryterium „okres gwarancji”), co stanowi najwyższy wynik 
spośród ofert złożonych w postępowaniu, które nie podlegały odrzuceniu w zakresie części 1.

Jednocześnie informuję, że w wyniku badania i oceny pozostałych złożonych ofert:

1) oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., Aleja 
Solidarności 15, 15-751 Białystok otrzymała łączną punktację w wysokości 92,69 pkt (52,69 
pkt w kryterium „cena oferty brutto” oraz 40 pkt w kryterium „okres gwarancji”);

2) oferta Wykonawcy ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz 
została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 
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CZĘŚĆ 2

W wyniku przeprowadzonego badania i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu 
Zamawiający za najkorzystniejszą w części 2 przedmiotu zamówienia uznał ofertę Wykonawcy:

Alnag Barbara Wróbel
ul. Księcia Józefa 54a

30-206 Kraków

Uzasadnienie: 
Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego 
określonych w SIWZ. Oferta otrzymała łączną punktację w wysokości 100 pkt (60 pkt w kryterium 
„cena oferty brutto” oraz 40 pkt w kryterium „okres gwarancji”), co stanowi najwyższy wynik 
spośród ofert złożonych w postępowaniu, które nie podlegały odrzuceniu w zakresie części 2.

Jednocześnie informuję, że w wyniku badania i oceny pozostałych złożonych ofert:

1) oferta Wykonawcy Ars Cracovia Sp. z o.o., ul. Krzywda 12a, 30-710 Kraków otrzymała łączną 
punktację w wysokości 99,58 pkt (59,58 pkt w kryterium „cena oferty brutto” oraz 40 pkt 
w kryterium „okres gwarancji”);

2) oferta Wykonawcy ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz 
została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Zbigniew Błocki

Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki
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