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Warszawa, 7 czerwca 2016 roku 
 
 

DOP.26.33.2016 
 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

Działając w imieniu i na rzecz Muzeum Warszawy w Warszawie na podstawie art. 92 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”), informuje o wynikach postepowania 

prowadzonego w trybie zapytania o cenę na  

 

Druk i dostawę Sprawozdania Muzeum Warszawy 2015 

 

W terminie wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęła jedna oferta: 

Argraf Spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 80, 03-301 

Warszawa 

 

Wykonawca otrzymał następującą liczbę punktów, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

 

Lp.  Wykonawca Cena oferty brutto punktacja 

1. Argraf Sp. z o.o.  

ulica Jagiellońska 80 

Warszawa 

 

35 385,00 

 

100 punktów 

 
 
Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Argraf Spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w 

Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 80, 03-301 Warszawa. Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów 

przyznaną zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Żaden z Wykonawców nie został wykluczony. 

 

Żaden z Wykonawców nie został odrzucony.  

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy: „Zamawiający zawiera  umowę w sprawę 

zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.” 

 

W myśl ust. 2 pkt. 3 cytowanego artykułu „Zamawiający może zawrzeć umowę  

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w ust.  

1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku przetargu nieograniczonego 

albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy”. 
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Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego w zakresie części pierwszej zamówienia - druk i dostawa materiałów 

promocyjnych w dniu 8 czerwca 2016 roku o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Jezuicka 1/3, 00-281 

Warszawa, (3 piętro, pok. 305). 

 

Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie stawić się u Zamawiającego w podanym terminie, powinien poinformować o 

zmianie terminu i zaproponować inny termin. 

 

Jeżeli umowę podpisywać będzie inna osoba niż wskazana w ofercie, Wykonawca winień poinformować 

Zamawiającego i przekazać dokument pełnomocnictwa.  

 

 

 

Pozostaję z poważaniem 
 

 
 


