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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  

Sukcesywny zakup publikacji nutowych (w tym publikacje z płytami)  

i książkowych (w tym audiobooki i książki z płytami) 

 

w trybie przetargu nieograniczonego  

znak sprawy ZZP.261.17.2020 

 

Zamawiający – Polskie Wydawnictwo Muzyczne, informuje, iż jako najkorzystniejsze 

zostały wybrane następujące oferty: 

 

- w zakresie części nr 1 oferta nr 2: CRESCENDO Hanna Anczewska – Biskupska, 

ul. Wiewiórek 22, 05-807 Podkowa Leśna 

Rabat: 17,65%, Publikacja pt. „Kolorowe dźwięki” rabat wynosi 28,26% 

Minimum logistyczne polegające na podaniu wartości zamówienia, od której 

Wykonawca pokrywa koszty wysyłki: brak minimum 

-   w zakresie części nr 2 oferta nr 4: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,  

ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa 

Rabat 40% 

Minimum logistyczne polegające na podaniu wartości zamówienia, od której 

Wykonawca pokrywa koszty wysyłki: brak minimum 

-   w zakresie części nr 3 oferta nr 3: AKADEMIA MUZYCZNA im. Grażyny i Kiejstuta 

Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź 

Rabat 10% 

Minimum logistyczne polegające na podaniu wartości zamówienia, od której 

Wykonawca pokrywa koszty wysyłki: 200 zł 

- w zakresie części nr 4 oferta nr 1: AKADEMIA MUZYCZNA im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław 
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Rabat: 25% 

Minimum logistyczne polegające na podaniu wartości zamówienia, od której 

Wykonawca pokrywa koszty wysyłki: 200 zł 

-   w zakresie części nr 5 oferta nr 4:  

oferta nr 4: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa 

Rabat 40% 

Minimum logistyczne polegające na podaniu wartości zamówienia, od której 

Wykonawca pokrywa koszty wysyłki: brak minimum 

-   w zakresie części nr 6 postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 

pkt 1 Pzp ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Uzasadnienie wyboru: wskazane wyżej oferty zawierają wymagane w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dokumenty oraz zostały złożone jako jedyne na daną 

część zamówienia.  

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację: 

Część 1 zamówienia: 

Oferta nr 2 – CRESCENDO Hanna Anczewska – Biskupska, ul. Wiewiórek 22, 05-807 

Podkowa Leśna 

rabat w procentach – 60 pkt,  minimum logistyczne polegające na podaniu wartości 

zamówienia, od której Wykonawca pokrywa koszty wysyłki - 0 pkt,  łącznie punktacja 

60 pkt 

Część 2 zamówienia: 

Oferta nr 4: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa 

rabat w procentach – 60 pkt,  minimum logistyczne polegające na podaniu wartości 

zamówienia, od której Wykonawca pokrywa koszty wysyłki - 0 pkt,  łącznie punktacja 

60 pkt 

Część 3 zamówienia: 

Oferta nr 3: AKADEMIA MUZYCZNA im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. 

Gdańska 32, 90-716 Łódź 

rabat w procentach – 60 pkt,  minimum logistyczne polegające na podaniu wartości 

zamówienia, od której Wykonawca pokrywa koszty wysyłki - 30 pkt,  łącznie punktacja 

90 pkt 

Część 4 zamówienia: 
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Oferta nr 1: AKADEMIA MUZYCZNA im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana 

Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław 

rabat w procentach – 60 pkt,  minimum logistyczne polegające na podaniu wartości 

zamówienia, od której Wykonawca pokrywa koszty wysyłki - 30 pkt,  łącznie punktacja 

90 pkt 

Część 5 zamówienia: 

oferta nr 4: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa 

rabat w procentach – 60 pkt,  minimum logistyczne polegające na podaniu wartości 

zamówienia, od której Wykonawca pokrywa koszty wysyłki - 0 pkt,  łącznie punktacja 

60 pkt 

 

Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą zostać zawarte 

po telefonicznym zawiadomieniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.   

 

         Z poważaniem 

         Miłosz Świda 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 22.09.2020r.  


