
Ostrów Mazowiecka, dnia 3 marca 2022 r. 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich 

w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) 

ul. Warszawska 4 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

 

 

ZP.1.2022.1 

Nr ogłoszenia 2022/BZP 00020561/01 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – po ponownym badaniu i ocenie ofert 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Realizacja wystawy stałej w Muzeum 

– Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), produkcja i montaż 

elementów scenografii i oświetlenia wystawy”, prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji. 

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje o:  

1) uchyleniu się od zawarcia umowy przez firmę AVLPRO sp. z o.o., ul. Matuszewska 20/131, 03-876 

Warszawa, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i o czym Zamawiający informował 

Wykonawców w piśmie z dnia 26.01.2022 r., 

2) dokonaniu, na podstawie art. 263 ustawy Pzp, ponownego badania i oceny ofert i wyborze 

najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę – Pracownia Tryktrak Jakub Kamiński, ul. 

Kordeckiego 61/3, 04-330 Warszawa, którego oferta za cenę 818 813,50 zł uzyskała 60 punktów. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu a jego oferta nie 

podlega odrzuceniu, 

3) dokonaniu oceny ofert zgodnie z poniższą tabelą:  

KRYTERIUM 

 

OFERTA 

CENA  

Waga 60% 

pkt 

Termin 

realizacji (T) 

Waga 40% 

pkt 

Łączna 

punktacja 

pkt 

AVLPRO sp. z o. o. 

ul. Matuszewska 20/131 

03-876 Warszawa 

Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy 

Pracownia Tryktrak Jakub Kamiński 

ul. Kordeckiego 61/3, 04-330 Warszawa 
60 0 60 

 

2. Zamawiający, działając na podstawie  art. 252 ust. 2 ustawy Pzp, wzywa Wykonawcę – Pracownia 

Tryktrak Jakub Kamiński, ul. Kordeckiego 61/3, 04-330 Warszawa, do wyrażenia pisemnej zgody do dnia 

8 marca br. na wybór jego oferty. 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta z wybranym Wykonawcą po upływie 

terminu, o którym mowa w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, czyli po upływie 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
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