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DOM KULTURY

ZNAK: ADM.082.1 .2020

Limanowa, dnia ].4 kwietnia 2020

r,

wgrozdzielnika
Sprawa:

Na Podstawie art. 92 ust. 1, 3 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień
PublicznYch (t,j. Dz.|J. 201,9 poz, LB43 ze zmianami) zwanej dalej ,,ustawą", p,o. Dyrektora
Limanowskiego Domu Kultury zawiadamia;

1.

O wyborze oferty najkorzystniejszej, ktorą złożyłwykonawca: KINEKSpERT

Jankowski, Kostrzewa spółka jawna, ul, St. Przybyszewskiego 1,67,93-1,20 Łódź.

Bojakowski,

WYkonawca spełniłwarunki udziału w postępowaniu, oferta Wykonawcy w ocenie wg kryteriów:
cena i okres gwat,ancji jakości, przy oferowanej cenie brutto 191.880.00 zł oraz zaoferowaniu
okresu gwarancji iakoŚci wynoszącego 48 miesięcy. uzyskała łączną ilość100,00 pkt i jest
ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy,

2, w postępowaniu zostały złożoneoferty przez następujących wykonawcówl
Oferta Nr 1:

7.93-

120 ŁÓdŹ,Oferta Wykonawcy jest poprawna, zgodna ze SIWZ i w ocenie wg kryteriów: cena i okres

gwarancji jakości, uzyskała łączną ilość100,00 pkt, w tym:
- kryterium cena: 60,00 pkt
- kryterium okres gwarancji jakości : 40,00 pkt

Oferta Nr 2
KIN0 DIGITAL sp. z o,o.. ul. Wólczyńska 133 m. 327. 01-919 Warszawa - oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu na podstawie art, 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, prawo
zamówień publicznych
:

Zgodnie

z

ąrt, 94 ust 7 pkt 2) ustawy umową o udzielenie ząmówienia publicznego

z wybranym Wykonawcq może zostąĆ zawąrtą najwcześniej po upływie terminu 5 dni od dnia prze§ania
z ąw i a d o m i en i a przy uży ciu śr o dków ko m un i ka cj i el ektro ni cznej,
iogo oom.Jj(Ullgry

Otrzvmuia:
1. KINEKSPERT Bojakowski, |ankowski, Kostrzewa spółka jawna, ul, St, Przybyszewskiego !67,93-

2.
3.
4,

1,20 Łódź,
K]NO DIGITAL sp. z o.o,, ul. Wólczyńska ]_33 m, 327, 01,-9t9 Warszawa,
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