
 

Nr sprawy: ZKK.261.5.2019                                         Kraków, dnia  24 czerwca 2019 r. 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.edn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z 

późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z 

modernizacją wnętrza Sceny im. St. Wyspiańskiego w budynku AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w 

Krakowie  

Adresat:  

Firma Remontowo-Konserwatorska MASTERBUD Władysław Biernat  

ul. Krakowska 23, 32-087 Trojanowice    e-mail: - 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Szanowni Państwo, 

Zamawiający - Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  działając na 
podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o zakończeniu oceny i badania ofert złożonych w 
przedmiotowym postępowaniu (przy zastosowaniu procedury określonej w art. 24 aa ustawy Pzp) i 
uprzejmie informuje, iż dokonano następującego rozstrzygnięcia:  za najkorzystniejszą uznano 
ofertę nr 1 złożoną przez Firmę Remontowo-Konserwatorską MASTERBUD Władysław Biernat, 
ul. Krakowska 23, 32-087 Trojanowice, za cenę brutto w kwocie 590 817,39 zł, z uwagi na złożenie 

najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i 
nie podlega wykluczeniu), za co otrzymała wynik łączny 100 pkt, w tym: w kryterium „cena brutto” 60 

pkt, w kryterium „termin gwarancji” 30 pkt, w kryterium „termin rękojmi”: 10 pkt. 
 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożono jedną ofertę. 

 

Jednocześnie Zamawiający, działając na postawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp, 
zawiadamia, że umowę w sprawie zamówienia publicznego można zawrzeć w terminie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.  
        Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na 
numer: 12 422 02 09  lub e-mailem na adres: zamowienia@ast.krakow.pl (w załączeniu formularz 
potwierdzający otrzymanie pisma).  
                                                                                                  Z poważaniem, 

Rektor AST 
prof. dr hab. Dorota Segda 

Ilość stron: 1 + 1 kontrolna                                                                                   
Otrzymują:   

1) Adresat; 

2)  Strona internetowa AST;                                                                

3) a/a 



 

W celu potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma proszę o przesłanie  niniejszej strony po 
uzupełnieniu do Zamawiającego, na numer 12 422 02 09 lub e-mailem na adres: 

zamowienia@ast.krakow.pl 
 

 

 

 

Potwierdzenie otrzymania 
 
Potwierdzam otrzymanie niniejszego pisma (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej 
oferty w postępowaniu nr ZKK.261.5.2019) na mój adres e-mail: …………………….. 
ilość stron: 1 + 1 kontrolna 
data otrzymania:  24 czerwca 2019 r.  
 
imię i nazwisko oraz podpis osoby potwierdzającej:  
 
 
..................................................................................................................................... 
 
 
 
pieczątka firmowa: ................................................................................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


