
 

Warszawa, 17 listopada 2017 roku 

 

MW/ZP/53/PN/2017 

 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na kampanię promocyjna Muzeum Warszawy. 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Działając w imieniu i na rzecz Muzeum Warszawy, jako Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na „kampanię promocyjną Muzeum Warszawy” numer postępowania 
MW/ZP/53/PN/2017, w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (zwanej dalej „Ustawą”), informuję o wyborze ofert najkorzystniejszych. 

 

Część pierwsza zamówienia: 

W terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły w części pierwszej 
dwie oferty: 

AMS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10 (00-732 Warszawa); 

MruCon Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 
Głuchowskiej 1 lok. 4  (60-010 Poznań). 

 

Złożone oferty uzyskały następująca liczbę punktów: 

Lp. Wykonawca Cena Termin płatności Suma punktów 

1 AMS spółka akcyjna 

ulica Czerska 8/10 

00-732 Warszawa 

18 324,79 złotych 30 dni  

100 pkt 60 pkt 

 

40 pkt 

2 MruCon Group spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

ulica Głuchowska 1 lok. 4  

60-010 Poznań 

46 740,00 złotych 30 dni  

63,52 pkt  

23,52 pkt 

 

40 pkt 

Żaden wykonawca nie został wykluczony. 

Żadna oferta nie została odrzucona. 

Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca AMS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

 

Część druga zamówienia: 

W terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły w części drugiej dwie 
oferty: 

Warexpo spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Oboźnej 1a (00-
340 Warszawa). 

MruCon Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 
Głuchowskiej 1 lok. 4  (60-010 Poznań). 

 

Złożone oferty uzyskały następująca liczbę punktów: 
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Lp. Wykonawca Cena Termin płatności Suma punktów 

1 WAREXPO spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

ulica Oboźna 1a  

00-340 Warszawa 

28 550,76 złotych 21 dni  

100 pkt 60 pkt 

 

40 pkt 

2 MruCon Group spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

ulica Głuchowska 1 lok. 4  

60-010 Poznań 

62 115,00 złotych 30 dni  

55,58 pkt  

27,58 pkt 

 

28 pkt 

Żaden wykonawca nie został wykluczony. 

Żadna oferta nie została odrzucona. 

Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca WAREXPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie. 

 

Część czwarta zamówienia: 

W terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły w części czwartej 
dwie oferty: 

AMS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10 (00-732 Warszawa); 

MruCon Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 
Głuchowskiej 1 lok. 4  (60-010 Poznań). 

 

Złożone oferty uzyskały następująca liczbę punktów: 

Lp. Wykonawca Cena Termin płatności Suma punktów 

1 AMS spółka akcyjna 

ulica Czerska 8/10 

00-732 Warszawa 

18 324,79 złotych 30 dni  

100 pkt 60 pkt 

 

40 pkt 

2 MruCon Group spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

ulica Głuchowska 1 lok. 4  

60-010 Poznań 

46 740,00 złotych 30 dni  

63,52 pkt  

23,52 pkt 

 

40 pkt 

Żaden wykonawca nie został wykluczony. 

Żadna oferta nie została odrzucona. 

 

Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca AMS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

 

Część piąta zamówienia: 

W terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły w części piątej dwie 
oferty: 

Warexpo spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Oboźnej 1a (00-
340 Warszawa). 

MruCon Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 
Głuchowskiej 1 lok. 4  (60-010 Poznań). 
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Złożone oferty uzyskały następująca liczbę punktów: 

Lp. Wykonawca Cena Termin płatności Suma punktów 

1 WAREXPO spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

ulica Oboźna 1a  

00-340 Warszawa 

33 470,76 złotych 21 dni  

100 pkt 60 pkt 

 

40 pkt 

2 MruCon Group spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

ulica Głuchowska 1 lok. 4  

60-010 Poznań 

55 965,00 złotych 30 dni  

63,88 pkt  

35,88  pkt 

 

28 pkt 

Żaden wykonawca nie został wykluczony. 

Żadna oferta nie została odrzucona. 

 

Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca WAREXPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie. 


