
 

 

 Kraków, dnia 25 czerwca 2021 r. 

Zamawiający:  

Krakowskie Biuro Festiwalowe 

ul. Wygrana 2 

30-311 Kraków  

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://kbf.krakow.pl/zamowienia/ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

„Wynajem urządzeń multimedialnych wraz z obsługą na potrzeby realizacji kin plenerowych z Budżetu 

Obywatelskiego w Krakowie” nr sprawy DP-271- 5/202121 
 

INFORMACJA o rozstrzygnięciu postępowania  

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej Pzp, uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert 

złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, Zamawiający – 

Krakowskie Biuro Festiwalowe, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę EVENT SOLUTIONS CENTER 

sp. z o.o., ul. Rozrywka, 31-419 Kraków, cena oferty – 74 439,60 zł. 

Oferta Wykonawcy EVENT SOLUTIONS CENTER sp. z o.o. spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego 

określone w SWZ i uzyskała łącznie 100 pkt,  

w tym w poszczególnych kryteriach:  

Kryterium cena – 60 pkt, 

Kryterium zapewnienie zapasowego urządzenia do odtwarzania filmów  - 20 pkt, 

Kryterium zapewnienie systemu audiodeskrypcyjnego umożliwiającego jej realizację z nośnika filmu 

DVD/Blueray – 20 pkt. 

 

Pozostałe złożone oferty nie podlegające odrzuceniu otrzymały następujące oceny: 

Oferta nr 1 złożona przez PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba, uzyskała łącznie  51,24 pkt,  

w tym w poszczególnych kryteriach:  

Kryterium cena – 11,24 pkt, 

Kryterium zapewnienie zapasowego urządzenia do odtwarzania filmów  - 20 pkt, 

Kryterium zapewnienie systemu audiodeskrypcyjnego umożliwiającego jej realizację z nośnika filmu 

DVD/Blueray – 20 pkt. 

Oferta nr 2 złożona przez Adam Tabak FABACO, uzyskała łącznie  81,95 pkt,  

w tym w poszczególnych kryteriach:  

Kryterium cena – 41,95 pkt, 

Kryterium zapewnienie zapasowego urządzenia do odtwarzania filmów  - 20 pkt, 

Kryterium zapewnienie systemu audiodeskrypcyjnego umożliwiającego jej realizację z nośnika filmu 

DVD/Blueray – 20 pkt. 
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