
 

Łódź, dnia 06.08.2021 r. 

 

Zamawiający: 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 
Miejscowość: 91-415 Łódź 
Adres: plac Wolności 14 
Znak sprawy: DZS.271.5.2021                                                                      

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: postępowania pn. Zakup urządzeń do pracowni konserwatorskiej Muzeum Archeologicznego  

i Etnograficznego w Łodzi w ramach projektu pn.: „Revitalizacja pracowni konserwacji – etap II”. 

 

zakup przenośnego (ręcznego) spektrometru fluorescencji rentgenowskiej XRF  (1 szt.) wraz  

z transportem i montażem 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), dalej Ustawa Pzp, informuje o wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup urządzeń do pracowni konserwatorskiej Muzeum 

Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach projektu pn.: „Revitalizacja pracowni konserwacji 

– etap II”. 

1. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla II części zamówienia: 

 

Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 
 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu  

i wykazał, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta jest zgodna z Ustawą Pzp, Specyfikacją 

Warunków Zamówienia, nie podlega odrzuceniu. Oferta wybranego Wykonawców uzyskała 

najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych w Rozdziale 16 Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla II części zamówienia: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Ilość pkt  

w kryterium 

„Cena brutto” 

Ilość pkt  

w kryterium 

„Wydłużenie 

okresu 

gwarancji 

Łączna ilość 

punktów 

1. PIK Instruments Sp. z o.o. 

ul. Okulickiego 7/9 

05-500 Piaseczno 

51,62 00,00 51,62 

2. Olympus Polska Sp. z o.o. 

ul. Wynalazek 1 

02-677 Warszawa 

60,00 40,00 100,00 

 

 

3. Zawarcie umowy 

Zamawiający informuje, że umowa w przedmiotowym postępowaniu może być zawarta nie wcześniej  

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 308 ust. 2 Ustawy 

Pzp).  
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