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Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  

 
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego fortepianu koncertowego klasy 
mistrzowskiej dla Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina 
z siedzibą przy ul. Basztowej 6,  31-134 Kraków. 
 
 
 
Zamówienie współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Programu Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. 

Numer ogłoszenia w BZP:50169 -2016; data zamieszczenia: 05.05.2016 
 
 
 

Zamawiający, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina, 
działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych / tekst jedn.: Dz.U 2015 poz. 2164 / informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w 
postępowaniu jw. 
 
 

I. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą: 
 

 
 
Oferta nr I: 
 
Mx music Marian Brzóstowicz 
Ul. Kąkolewo 1; 62-065 Grodzisk Wielkopolski 
 
Cena oferty wynosi: 
389.600,00 – zł. brutto:  słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset zł. 00/100 w tym 
wartość podatku VAT:72.852,03; wartość netto: 316.747,97 zł. 
 
 

II. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty: 
 
Oferta nr I: 
Mx music Marian Brzóstowicz 
Ul. Kąkolewo 1; 62-065 Grodzisk Wielkopolski 
 

III. Informacja o wykluczonych wykonawcach i ofertach odrzuconych: 
 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej z 
ofert.  
 
 

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną przyjętych 
w kryteriach oceny ofert i łączna punktacja. 

 



Kryteria  oceny ofert:  
1. Cena – 50 % 
2. Jakość dźwięku i parametry techniczne - 50%.  
 
 

 
 
 
 
 

V. Informacja o terminie podpisania umowy 
 
1.  Umowa zostanie zawarta zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1 a  ustawy w terminie nie 
krótszym  niż 2 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  najkorzystniejszej oferty w sposób 
określony  w art.  27 ust. 2  tj. mailem. 
2.  Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą zostanie dodatkowo 
powiadomiony odrębnym pismem o terminie zawarcia umowy (dzień, godzina, miejsce).  
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy na warunkach określonych w pkt. 3.4. specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 

Mgr Elżbieta Marczyk  
       Dyrektor 

 
Informacja na stronę www 

 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Kryterium 
nr 1 
Cena  

Brutto PLN 

Punktacja 
dla 

kryterium 
nr 1 

Punktacja dla 
kryterium nr 2 

jakość 
dźwięku i 
parametry 
techniczne 

Łączna 
punktacja 

dla 
kryterium 

nr 2 

Łączna 
ilość pkt 

I Mx music Marian 
Brzóstowicz 
Ul. Kąkolewo 1; 62-
065 Grodzisk 
Wielkopolski 
 

389.600,00 50 Jakość 
dźwięku: 39,5 
pkt 
Parametry 
techniczne: 10 
pkt 

49,5 99,5 

 


