
 
 

 Gdańsk, dnia 12.03.2015r. 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2, 80-743  Gdańsk 
telefon: 58 300-92-12, 888822206, faks: 58 300-92-10 
e-mail: e.wisniewska@amuz.gda.pl  
 
Osoba upoważniona do kontaktów: 
Elżbieta Wiśniewska 
 
Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 2/ZP/2015 
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego (demontaż 
starego dźwigu, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego) w Domu Muzyka (ul. Łąkowa 1-2, 80-
743 Gdańsk); usługi polegające na serwisie dźwigu; 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony; 
Zamawiający:  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk); 
         
Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego 
(demontaż starego dźwigu, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego) w Domu Muzyka (ul. 
Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk) oraz na usługi polegające na serwisie dźwigu, wybrana została oferta 
niżej wymienionego Wykonawcy: 
 
nr 
oferty Nazwa (firma) i  adres Wykonawcy 

1 

Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych 
LIFT SERVICE S.A. 
ul.Roztocze 6 
20-722 Lublin 

 

 
Uzasadnienie wyboru: 
W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą, 
wybraną na podstawie kryteriów (cena: 95%, koszty eksploatacji dźwigu: 4,5%, okres gwarancji: 0,5%) 
oceny ofert. Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów (punkty uzyskane za oceniane 
kryteria). Nie podlegające odrzuceniu oferta nr 2 i oferta nr 3 uzyskały mniejszą ilość punktów niż 
wybrana oferta. Oferta nr 4 została odrzucona. 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres Wykonawcy 

Liczba  
punktów 
w kryterium 
cena: 95% 

Liczba  
punktów 
w kryterium 
koszty 
eksploatacji 
dźwigu: 4,5% 

Liczba  
punktów 
w kryterium 
okres 
gwarancji: 
0,5% 

RAZEM 

1 

Lubelska Wytwórnia Dźwigów 
Osobowych 
LIFT SERVICE S.A. 
ul.Roztocze 6 
20-722 Lublin 

95 pkt 3,91 pkt 0,5 pkt 99,41 pkt 



2 

LIFTPROJEKT 
Inżynieria dźwigowa 
Paweł Rafalik 
Kalinowo 86 
07-300 Ostrów Mazowiecki 

90,99 pkt 4,5 pkt 0,5 pkt 95,99 pkt 

3 

TechWind Jan Rutkowski 
Dąbrowa Miszewska 6 
80-297 Banino (k.Gdańska) 
 

84,95 pkt 3 pkt 0,5 pkt 88,45 pkt 

4 

SCHINDLER POLSKA Sp. z o.o. 
ul.Postępu 12A 
02-676 Warszawa 
 

- - - oferta  
została  
odrzucona 

 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. 
zm.), tj. w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
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