
 

 

 

Kraków, 02.07.2021 r.  

Znak postępowania: CK-07/200-02/21 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam informację o wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  obsługę systemów i urządzeń automatyki 

zainstalowanej w budynkach „Opery Krakowskiej" w Krakowie przy ul. Lubicz 48, na potrzeby obiektów 

Opery Krakowskiej oraz spektakli i innych wydarzeń odbywających się w budynku Opery. 

1.  Wybrano następującą ofertę:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 

1 

Konsorcjum Wykonawców: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe OSANT 
Krzysztof Klocek  
31-329 Kraków, ul Jana Palacha 49  
JAKUB KLOCEK OPTISTER  
31-329 Kraków, ul Jałowcowa 50  
Krzysztof Klocek LOCKE  
31-325 Kraków, ul Jana Palacha 48 

708 480,00 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta otrzymały maksymalną liczbę punktów, wyliczoną 
w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ. 
 

2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba 
punktów  

w kryterium  
cena (C) 

waga - 60 
pkt 

Liczba punktów w kryterium  
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) 

Łączna 
liczba 

punktów 
Podkryterium D.1 – długość 

okresu doświadczenia w obsłudze 
systemów automatyki sterującymi 
urządzeniami mechanizacji górnej 

i dolnej sceny, obsłudze central 
wentylacyjnych, 

klimakonwektorów oraz systemów 
bezpieczeństwa 
waga – 27 pkt 

Podkryterium D.2 – 
doświadczenie w obsłudze 

systemów automatyki 
sterowania urządzeniami 

mechanizacji górnej i 
dolnej sceny opartych na 
technologii firmy Bosch 

Rexroth 
Waga – 18 pkt 

1. 

Konsorcjum Wykonawców: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Usługowo Handlowe OSANT 
Krzysztof Klocek, 31-329 Kraków, 
ul Jana Palacha 49  
JAKUB KLOCEK OPTISTER, 31-329 
Kraków, ul Jałowcowa 50  
Krzysztof Klocek LOCKE, 31-325 
Kraków, ul Jana Palacha 48 

55 27 18 100 

Uzasadnienie liczby przyznanych punktów: zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych powyższa oferta otrzymała punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert zgodnie 

ze sposobem ich przyznawania, określonym w SWZ. 



 

3. W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta niezwłocznie po przesłaniu 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

 

 

 

  


