
Kraków, dnia 29.09.2022 roku 
      
 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO 

Dotyczy zapytania ofertowego na:  

„Demontaż i utylizacja  opraw rastrowych oraz zakup, dostawa i montaż nowych opraw LED wraz z ich relokacją 

w pomieszczeniach biurowych 51, 53, 54, 55, 56 na 1 piętrze i w pomieszczeniu biurowym 82 na 2 piętrze w 

budynku Krakowskiego Parku Technologicznego przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 14 w Krakowie” 

Numer DAiI 09/09/2022 

z dnia 20.09.2022 roku 

 

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Krakowskim Parku Technologicznym sp. 

z o.o., Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania w ramach ww. zapytania ofertowego 

informuje, co następuje: 

1. Szacunkowa wartość zamówienia wg rozeznania jakiego dokonał Zamawiający wyniosła: 51.000 zł 

netto . 

2. W terminie przeznaczonym na składanie ofert wpłynęły do Zamawiającego następujące oferty: 

Oferta nr 1:  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe 

„ELEKTRO-REM” Spółka Jawna 

Janusz Białka, Maria Białka 

ul. Makuszyńskiego 19 

31-752 Kraków 

NIP: 679-10-18-814 

 

Wynagrodzenie  netto – 26.765,00 zł 

Podatek VAT stawka 23% -  6.155,95 zł  

Wynagrodzenie brutto -  32.920,95 zł 

 

 

Data wpływu: 28.09.2022 r., godz. 08:56 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 20.09.2022 roku.  

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

 

 

 

 

 

 

 



Oferta nr 2 

Optolumin Polska Sp. z o.o. 

ul. Piwna 3A 

65-315 Zielona Góra 

NIP: 9291857329 

 

Wynagrodzenie  netto – 40.000,00 zł 

Podatek VAT stawka 23% - 9.200,00 zł  

Wynagrodzenie brutto -  49.200,00 zł 

 

Data wpływu: 28.09.2022 r., godz. 10:01 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ww. zapytaniem 

ofertowym z dnia 20.09.2022 roku.  

Oferta złożona przez Wykonawcę została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji. 

Wykonawca przesłał dokument, z którego wynika, że oferta została wysłana z jego komputera o godz. 

09.59 w dniu 28.09.2022 r.  

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE: 

3. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru: 

Zamawiający w ramach nin. postępowania wybrał ofertę złożoną przez: 

 

Oferta nr 1:  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe 

„ELEKTRO-REM” Spółka Jawna 

Janusz Białka, Maria Białka 

ul. Makuszyńskiego 19 

31-752 Kraków 

NIP: 679-10-18-814 

 

Wynagrodzenie  netto – 26.765,00 zł 

Podatek VAT stawka 23% -  6.155,95 zł  

Wynagrodzenie brutto -  32.920,95 zł 

 

4. Informacja o przyznanych punktach: 
 

Numer oferty Liczba punktów w kryterium cena* Całkowita liczba punktów 

1 100 100 

2 66,91 66,91 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta była poprawna pod względem 

formalno-prawnym oraz miała najniższa cenę w niniejszym postępowaniu spośród ofert ważnych i 

nieodrzuconych.  

Wobec powyższego, niniejsze postępowanie należało rozstrzygnąć jak wyżej.  

 


