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Warszawa,  dnia  14  grudnia  2012  r.  

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
usługę skanowania – digitalizacji starodruków, nr ZP 1/2012

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 listopada 2012 r. 
numer ogłoszenia: 445920 - 2012

Zamawiający  na  podstawie  art.  92  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zawiadamia,  że 
dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 3 oferty.
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucono 1 ofertę.
Z  prowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nie  wykluczono  żadnego  z 
Wykonawców.

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. „ARCHUS” Sp. z o.o., ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice
2. Andrzej  Chojnacki  „MIKROFILM-CENTER”  „DIGITAL-CENTER”,  Os.  Orła  Białego  4,  61-251 

Poznań
3. Marek Tymiński  „FOTO-VIDEO-MARK” P.U.H – Marek Tymiński,  ul.  Sobieskiego 10, 83-220 

Skórcz

Zestawienie ofert:
Nazwa i adres Liczba przyznanych Liczba przyznanych Łączna liczba punktów

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5, E-Mail: secretary@jhi.pl   Strona 1



Usługa skanowania – digitalizacji  starodruków. ZP1/2012

Wykonawcy punktów w kryterium: 
cena

punktów w kryterium: 
doświadczenie

Andrzej Chojnacki 
„MIKROFILM-CENTER” 
„DIGITAL-CENTER”, Os. 
Orła Białego 4, 61-251 
Poznań

90 2 92

Marek Tymiński „FOTO-
VIDEO-MARK” P.U.H – 
Marek Tymiński, ul. 
Sobieskiego 10, 83-220 
Skórcz

2,79 0 2,79

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano: 

Andrzej Chojnacki „MIKROFILM-CENTER” „DIGITAL-CENTER”, Os. Orła Białego 4, 61-251 Poznań

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako oferta 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium oceny ofert, tj. 

 cena – 90 pkt., 

 doświadczenie – za każdą kolejną usługę skanowania starodruków w stosunku do wymaganej 
liczby usług wykonanych podanych w pkt. 6.2.1. SIWZ – 1 pkt, maksymalnie 10 pkt. 

Wybrany Wykonawca otrzymał w kryterium cena – 90 pkt. oraz w kryterium doświadczenie – 2 pkt.
Cena wybranej oferty: 110 700 zł brutto.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że 
zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Niniejsze  zawiadomienie  zamieszczono  na  stronie  internetowej  www.jhi.pl oraz  w  siedzibie 
Zamawiającego od dnia 14 grudnia 2012 r.
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