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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 
Dotyczy postępowania pn.: Dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby projektu pn. „Wzbogacenie 
oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i 
zakup wyposażenia” 
 
CZĘŚĆ I  

Dostawa wyposażenia multimedialnego: monitorów, odtwarzaczy multimedialnych, komputerów, 
urządzenia wielofunkcyjnego, ekranu, mikroskopu, projektora oraz serwera na potrzeby realizacji 
projektu pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację 
infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia” 

 

1. Zamawiający – Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) 

oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1020), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  

w niniejszym postępowaniu. 

2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający podaje również nazwy, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
Kryterium 1 

– Cena 
brutto 

Kryterium 2 – 
Gwarancja 

Kryterium 3 – 
czas 

efektywnej 
naprawy 

Kryterium 4 – 
Zobowiązanie 
do wymiany 
sprzętu na 

nowy 

Suma 
punktów 

1 

TDC Polska Sp. z 
o.o. 
ul. Warszawska 53 
61-028 Poznań 

60 20 10 10 100 

2 
ARCUS SA  
ul. Kolejowa 5/7 
01 – 217 Warszawa 

x x x x x 

 
 

Zamawiający zaprasza Wykonawcę – TDC Polska Sp. z o.o w Poznaniu – do podpisania umowy po 
otrzymaniu niniejszej informacji. 
 
W postępowaniu została odrzucona 1 oferta. Informacja w powyższym zakresie została przekazana 
zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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