
 
Zakopane, 31.05.2022 r. 

 

ADM.270-3/2022 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

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

nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp,” o wartości przekraczającej kwotę, o której 

mowa w art. 3 ustawy Pzp, na wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku 

wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji 

ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego” w ramach projektu pod nazwą 

„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla 

zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 

6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 31.05.2022 r. o godz. 9:40.  

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące informacje o: 

1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach: 

 

L.p. Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adresy wykonawcy 
 

Cena oferty 

1. New Amsterdam Sp.z o.o.,  
ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków 

Cena brutto: 1 031 156,75 zł 
Cena netto: 838 338,82 zł 

2. MUWI, Maciej Chłopicki,  
ul. Grottgera 3/42, 30 -035 Kraków 

Cena brutto: 905 399,00 zł 
Cena netto: 736 097,00 zł  

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

Cena brutto: 1 541 073,15 zł 
Cena netto: 1 252 905,00 zł 

4.  Grupa Clue Sp. z o.o., Sp. k.,  
ul. Stróża Rybna 3, 30-714 Kraków 

Cena brutto: 780 268,84 zł 
Cena netto: 634 364,87 zł 

 

 

 

 

Michał Murzyn 

Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych 

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego 

w Zakopanem  


