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MMUUZZEEUUMM  SSIIŁŁ  PPOOWWIIEETTRRZZNNYYCCHH    

WW  DDĘĘBBLLIINNIIEE  

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  WWYYBBOORRZZEE  NNAAJJKKOORRZZYYSSTTNNIIEEJJSSZZEEJJ  OOFFEERRTTYY    

  ((nnuummeerr  sspprraawwyy  ZZpp//ppnn//11//22001122))  
  

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie działając zgodnie z art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

przetargowym na dostawę i montaż namiotu sferycznego. 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny. 

Wykaz i porównanie złożonych ofert: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 

Streszczenie 

spełniania 

warunków udziału 

w postępowaniu 

Cena oferty Kolejność 

ofert  wg 

kryterium 

ceny 

1. 

 

DK CONSTRUCTION 

KONSTRUKCJE SFERYCZNE  

Sp. z o.o. 

ul. Przełom 8 

61-423 Poznań 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu,  

oferta nie podlega 

odrzuceniu 

109 977,99 zł 

 

Oferta  trzecia  

w kolejności 

2. 

 

REKORD HALE NAMIOTOWE 

Sp. z o.o. 

ul. Mazowiecka 17 

50-412 Wrocław 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu,  

oferta nie podlega 

odrzuceniu 

108 240,00 zł 

 

Oferta  druga  

w kolejności 

3. 

 

Krzysztof Haliniak Setter 

Systemy Zadaszań  

ul. Robotnicza 40 

53-608 Wrocław 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu,  

oferta nie podlega 

odrzuceniu 

98 646,00 zł 

 

Oferta  

pierwsza  

w kolejności 

4. 

 

2KB Karolina i Krzysztof Bućko 

s.c. 

ul. M. Konopnickiej 14/8 

66-100 Sulechów 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu,  

oferta nie podlega 

odrzuceniu 

133 947,00 zł 

 

Oferta  czwarta  

w kolejności 

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny 

ofert ustalono, iż oferta nr 3 firmy Krzysztof Haliniak Setter Systemy Zadaszań, ul. 

Robotnicza 40, 53-608 Wrocław odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie 

oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane w sspecyfikacji kryterium wyboru. 
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