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WYBOR WYKONAWCY

Nasz znak: MNS.l. 2163.1. .2018 Nowy Sqcz, dnia 6.02.2018 r

Dotyczy: postqpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograrriczonego ogloszonego ptzez
Muzeum Okrqgowe w Nowym Sqczu, 33-300 Nowy Sqcz, ul. Lwowska 3, na stronach Urzgdu
Zamowieri Publicznych nr 505934-N-2018 z dnia 2018-01-16 r. na :zadanie pn: ,,SKANSENOVA -
systemowa opieka nad dziedzictwem w malopolskich muzeach na wolnym powietrzu" realizowanego
w ramach osi Vlll Programu Operacyjnego lnfrastruktura iSrodowisko 2014 -2020- czgscVlll nadzory
inwestorskie iautorskie - (poM6rzenie czgSci Vlll.lV iVlll.V nadzory aubrskie).

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh
publicznych (tekst jednolity Dz. U 22017 r. poz. 1579 ze zm.), Muzeum Okrqgowe w Nowym Sqczu,
33-300 Nowy Sqcz, ul. Lwowska 3, informuje o wyborze oferty najkoz:ystniejszej w postqpowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiajqcy przeprowadzil badanie i ocenq zloZonych i niepodlegajqcych odrzuceniu ofert, na
podstawie kryteriow oceny ofert, okreSlonych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia dla czqSci
Vlll.lV i czgSci Vlll.V zamowienia.

CzeSc Vlll.lV zam6wienia: usluga - pelnienia nadzoru autorskiegc, w branZach: konstrukcyjno-
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad dokumentacjq przy realiza$i zedan przy Chacie w Zalipiu.
Zlozona oferta nr 1 przez : Kompleksowq Obslugq Budownictwa KOBUD, Janusz Koziol,
ul. Traugutta 13116,33-101 Tarnow - ptzy oferowanej cenie 5 000,00 zl brutto, oferta otrzymala
w kryterium cena - 60 pkt., kryterium doSwiadczenie zawodowe inspek,tora nadzoru autorskiego - 10
pkt. lqcznie oferta otrzym ala 70 punkt6w i jest ofertq najkozystniejszq w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit. a)
ustawy prawo zam6wiefi publicznych.

CzeSc Vlll.V zamowienra: usluga - pelnienia nadzoru autorskiego przy realizaili zadania pzy Dworze
w Dolqdze.
Zlolona oferta nr 1 przez: Kompleksowq Obslugg Budownictwa KOBUD, Janusz Koziol, ul. Traugutta
13116,33-101 Tarn6w - ptzy oferowanej cenie 9 000,00 zl brutto, ofertil otrzymala w kryterium cena -
60 pkt., kryterium doSwiadczenie zawodowe inspektora nadzoru autorskiego - 10 pkt. l4cznie oferta
otrzymala 70 punktow i jest ofertq najkorzystniejsz4 w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit. a) ustawy prawo
zam6wieh publicznych.

W prowadzonym postgpowaniu na zadanie pn: ,,SKANSENOVA - systernowa opieka nad dziedzictwem
w malopolskich muzeach na wolnym powietrzu" realizowanego w ramach osi Vlll Programu
Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020- czqsc Vlll nadzory inwestorskie i autorskie -
(poM6rzenie czgSci Vlll.lV iVlll.V nadzory autorskie) - zostala zloZonajedna oferta na czgS6 Vlll.lV
i jedna oferta na czqSc Vlll.V zam6wienia.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostaje przeslane Wykonawcy faksem lub pzy
u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2OO2 r. o Swiadczeniu
uslug poczta elektronicznq(Dz.U.22013 t. poz. 1422,22015 r. poz. 1844 orazz2016 r. poz. 147
i615), dodatkowo pisemnie w dniu sporzqdzenia, tj. w dniu 6lutego 2018 r. przez operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo p,ocztowe (Dz. U. z 2012 t. poz.
1529 oraz 22015 t. poZ.1830).

W zwiqzku z powyZszym zgodnie z arl. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy umowa o udzielenie zam6wienia
publicznego z wybranym Wykonawcq moZe zostae zawarta przed uply,wem 5 dni od dnia przeslania
zawiadomienia.
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