
 

 
 

 

 

  

 

 

 

MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 

MUZEUM REJESTROWANE 

ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18 

www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; www.muzeumkluki.pl; 

e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl 
 

Słupsk, dnia 08 czerwca 2021 r. 

Zamawiający:   Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9      

  
             

Nr postępowania: MPŚ-X.261.2.2021 

        

 

Informacja  

o rozstrzygnięciu postępowania 

 

  Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Roboty remontowe 

pokrycia dachowego – kalenic z trzciny na budynkach inwentarskich wchodzących w skład Muzeum 

Wsi Słowińskiej w Klukach gm. Smołdzino Oddziału Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” 

dokonano następujących czynności: 

Część  I -  Zagroda Reimanów – dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: 

   SŁOWINEX Sp. z o.o. 

    76-213 Gardna Wielka, ul. Partyzantów 18 

Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: 

cena 60%, okres gwarancji 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty, którym przyznano poniższa punktację:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Okres 

gwarancji 

(waga 40%) 

1 
SŁOWINEX Sp. z o.o. 

76-213 Gardna Wielka, ul. Partyzantów 18 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega 

odrzuceniu. 

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ustalone w 

postępowaniu kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez 

Wykonawcę: SŁOWINEX Sp. z o.o., 76-213 Gardna Wielka, ul. Partyzantów 18. 
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Część  II -  Część administracyjna muzeum – dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej 

przez Wykonawcę: 

   SŁOWINEX Sp. z o.o. 

    76-213 Gardna Wielka, ul. Partyzantów 18 

Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: 

cena 60%, okres gwarancji 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty, którym przyznano poniższa punktację:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Okres 

gwarancji 

(waga 40%) 

1 
SŁOWINEX Sp. z o.o. 

76-213 Gardna Wielka, ul. Partyzantów 18 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega 

odrzuceniu. 

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ustalone w 

postępowaniu kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez 

Wykonawcę: SŁOWINEX Sp. z o.o., 76-213 Gardna Wielka, ul. Partyzantów 18. 

 

Część  III -  Zagroda Josta i Klucka – dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez 

Wykonawcę: 

   SŁOWINEX Sp. z o.o. 

    76-213 Gardna Wielka, ul. Partyzantów 18 

Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: 

cena 60%, okres gwarancji 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty, którym przyznano poniższa punktację:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Okres 

gwarancji 

(waga 40%) 

1 
SŁOWINEX Sp. z o.o. 

76-213 Gardna Wielka, ul. Partyzantów 18 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega 

odrzuceniu. 

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ustalone w 

postępowaniu kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez 

Wykonawcę: SŁOWINEX Sp. z o.o., 76-213 Gardna Wielka, ul. Partyzantów 18. 
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Część  IV -  Zagroda Alberta Klucka – dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez 

Wykonawcę: 

   SŁOWINEX Sp. z o.o. 

    76-213 Gardna Wielka, ul. Partyzantów 18 

Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze kierował się kryterium: 

cena 60%, okres gwarancji 40%. 

Na realizację zadania wpłynęły następujące oferty, którym przyznano poniższa punktację:  

Lp Firma i adres Wykonawcy 

Ocena 

przedmiotowa 

oferty 

Przydzielona punktacja 

Punktacja 

łączna Cena 

(waga 60%) 

Okres 

gwarancji 

(waga 40%) 

1 
SŁOWINEX Sp. z o.o. 

76-213 Gardna Wielka, ul. Partyzantów 18 

niepodlegająca 

odrzuceniu 
60,00 40,00 100,00 pkt 

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega 

odrzuceniu. 

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o ustalone w 

postępowaniu kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez 

Wykonawcę: SŁOWINEX Sp. z o.o., 76-213 Gardna Wielka, ul. Partyzantów 18. 
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