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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, 

dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia wystawienniczo-multimedialnego w 

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju w związku z odstąpieniem od 

umowy z dotychczasowym wykonawcą” - NR REF. DN-061-51/2013/PN6  

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 2017/S 022-036962; data publikacji: 01.02.2017 r.;  

data przekazania do publikacji: 26.01.2017 r. 

 

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych działając w imieniu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju informuję, że w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa i montaż 
sprzętu i wyposażenia wystawienniczo-multimedialnego w Muzeum Papiernictwa w 
Dusznikach-Zdroju w związku z odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą” 
wpłynęły następujące oferty: 

Nr 
ofe
rty 

Nazwa i adres wykonawcy 

Cena 
ofertowa 

brutto 
PLN 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Okres 
gwarancji 

Warunki 
płatności 

1 

MAE Multimedia Art & Education  
Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa Qumak 
Ul. Batorego 8/1a, 80-251 Gdańsk 

4 242 270,00 
3 miesiące od 
dnia podpisania 
umowy 

80 
miesięcy 

30 dni od 
daty 
otrzymania 
faktury 

2 

Zakład Budowy i Dekoracji 
Stanisław Górecki 
Ul. Racławicka 39/4, 53-149 Wrocław 

4 116 532,41 
3 miesiące od 
dnia podpisania 
umowy 

60 
miesięcy 

30 dni od 
daty 
otrzymania 
faktury 

3 

Konsorcjum firm: 
SLX Sp. z o.o.  
ul. Zakładowa 6, 62-052 Komorniki 
AudioTech S. Kamiński, A. Urbaniak Sp. J. 
ul. Chrzanowskiego 62,  
51-141 Wrocław 
Lider konsorcjum: SLX Sp. z o.o. 

3 987 767,76 
3 miesiące od 
dnia podpisania 
umowy 

80 
miesięcy 

30 dni od 
daty 
otrzymania 
faktury 

 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, zgodnie z art. 86 ust. 3 
ustawy PZP, że na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 4.251.533,92 zł 
brutto. 

 Zamawiający przypomina, że Wykonawca jest obowiązany w terminie 3 dni od  
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy 
PZP, do przekazania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.  

Dyrektor Muzeum Papiernictwa 

 

/-/ dr hab. Maciej Szymczyk 



 

 

 


