
 

Numer sprawy DP-271-12/2021 

Kraków, dnia 26.10.2021 r. 
        

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu 

LED na potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym” nr sprawy DP-271- 

12/2021 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA  

 

Szanowni Państwo, 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej Pzp, uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania  

i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Krakowskie Biuro 

Festiwalowe, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę SHADOK AV sp. z o.o.  

sp. k., ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze. Oferta Wykonawcy SHADOK AV sp. z o.o. sp. k.,  

ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ  

i uzyskała łącznie 100 punktów, w tym w poszczególnych kryteriach: 

1. Cena (60%) -  60 punktów,  

2. Gwarancja (30%) – 30 punktów, w tym w podkryteriach: 

a) Oferowana Długość Gwarancji – 15 punktów, 

b) Warunki gwarancji – 15 punktów, przyznane jako suma za zaoferowanie 2 przeglądów 

gwarancyjnych w każdym roku zaoferowanej gwarancji – 10 punktów oraz za zaoferowanie 

realizacji serwisu gwarancyjnego sposobem door-to-door tj. odbiór wadliwego urządzenia przez 

serwis na własny koszt z Centrum Kongresowego ICE Kraków (adres: Kraków, ul. M. 

Konopnickiej 17), dostarczenie na własny kosz urządzenia zastępczego na czas trwania serwisu 

do Centrum Kongresowego ICE Kraków lub usunięcie wady lub awarii w czasie nie dłuższym 

niż 12 godzin od zgłoszenia – 5 punktów. 

3. Dodatkowy pakiet wsparcia – Helpdesk 24/7 – 10 punktów 

 

Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony 

prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp. 

 

 

 (…) 

Izabela Błaszczyk  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
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