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Znak sprawy 80.272.22.2017  

 

Kraków, dnia 2 marca 2017 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonego na mocy postanowień 

art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, na wykonanie 

i wyprodukowanie komponentów głównego szkieletu (ramy) Kalorymetru Elektromagnetycznego 

HADES ECAL, będącego częścią detektora HADES, zgodnie z udostępnianą przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową, ich dostawa, montaż, instalacja i przeprowadzenie testów w hali 

pomiarowej, w ośrodku FAIR, w Darmstadt HADES ECAL, wraz z innymi usługami szczegółowo 

opisanymi w Zaproszeniu oraz w stanowiącym jego integralną część wzorze umowy 

 
Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania  

 
Szanowni Państwo, 

 

 Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy 

ZUGIL S.A., z siedzibą w Wieluniu, kod: 98-300, przy ul. Sieradzkiej 56, oferującej wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia za ryczałtową cenę brutto w wysokości 707 065,50 zł (cena oferty 

pomniejszona o koszt konstrukcji torowiska wycenionej dodatkowo a nieobjętej przedmiotem 

zamówienia) oraz spełniającej wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w treści 

Zaproszenia do składnia ofert.  

Poniżej zestawienie ofert złożonych na realizacje przedmiotu zamówienia z informacją na temat 

oferowanych cen i uzasadnieniem wyboru oferty najkorzystniejszej: 

 
Nr 

oferty 
 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
 

Cena netto/brutto 
 

 
Uzasadnienie 

1. Agencja Reklamowa SIGNUM AB s.c.  
A. M. Nowak, J. Tyrański 
ul. Łukasiewicza 2, 31-429 Kraków 

Pierwotnie 
447 000,00 zł netto + 

VAT w wysokości 23%, 
co daje 549 810,00 zł 

brutto 
Po uzupełnieniu oferty 
462 000,00 zł netto + 

VAT w wysokości 23%, 
co daje 568 260,00 zł 

brutto 

X 

2. Zugil S.A. 
ul. Sieradzka 56, 98-300 Wieluń 

Wraz z konstrukcją 
torowiska nieobjętą 

przedmiotem 
zamówienia: 

666 690,00 zł netto + 
VAT w wysokości 23%, 
co daje 820 028,70 zł 

brutto 
 

Z wyłączeniem 
konstrukcji torowiska: 

Oferta kompletna, 
spełniająca wszystkie 
wymogi postawione 
w treści Zaproszenia przez 
Zamawiającego, dająca 
gwarancję realizacji 
umowy. Posiadanie 
pełnego cyklu 
technologicznego w jednej 
firmie. Brak zależności od 
podwykonawców. 
Największe doświadczenie 
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574 850,00 zł netto + 
VAT w wysokości 23%, 
co daje 707 065,50 zł 

i najlepsze przygotowanie 
do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

 

Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż dnia 3 marca 2017 r. 

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym czytelnego odbioru niniejszego pisma faksem na 

numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: monika.poniewierska@uj.edu.pl   

 

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przeprowadzonym postępowaniu. 

 

 

Z poważaniem 

Monika Poniewierska 
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