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Polska-Warszawa: Urządzenia audiowizualne 

2019/S 211-515986 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Wyniki postępowania 

Dostawy 

Podstawa prawna: 

 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Muzeum Niepodległości w Warszawie 

Krajowy numer identyfikacyjny: 526-030-79-04 

Adres pocztowy: al. Solidarnośći 62 

Miejscowość: Warszawa 

Kod NUTS: PL911 

Kod pocztowy: 00-240 

Państwo: Polska 

Osoba do kontaktów: Anna Więckowska 

E-mail: a.wieckowska@muzeumniepodleglosci.art.pl 

Tel.: +48 533268223 

Adresy internetowe:  

Główny adres: www.muzeum-niepodleglosci.pl 

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym 

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury 

I.5)Główny przedmiot działalności 

Rekreacja, kultura i religia 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do sali wielofunkcyjnej i sali konferencyjnej w 

Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów 

Numer referencyjny: ZP.272.4/2019 

II.1.2)Główny kod CPV 

mailto:a.wieckowska@muzeumniepodleglosci.art.pl?subject=TED
http://www.muzeum-niepodleglosci.pl/


32321200 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.1.4)Krótki opis: 

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do sali wielofunkcyjnej i sali konferencyjnej w 

Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów 

II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) 

Wartość bez VAT: 1 486 651.11 PLN 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

51310000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL911 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

00-240 Warszawa, al. Solidarności 62, POLSKA. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do sali wielofunkcyjnej i sali konferencyjnej w 

Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 

Numer identyfikacyjny projektu:  

POIS.08.01.00-14-0018/16-00 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 

IV.1.1)Rodzaj procedury 

Procedura otwarta 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej 

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 

IV.2)Informacje administracyjne 

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 



Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 132-323690 

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów 

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci 

wstępnego ogłoszenia informacyjnego 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia 

Zamówienie nr: ZP.272.4/2019 

Nazwa:  

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do sali wielofunkcyjnej i sali konferencyjnej w 

Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów 

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak 

V.2)Udzielenie zamówienia 

V.2.1)Data zawarcia umowy: 

24/09/2019 

V.2.2)Informacje o ofertach 

Liczba otrzymanych ofert: 2 

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2 

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie 

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy 

Oficjalna nazwa: Perfect Displays Sp. z o.o. 

Krajowy numer identyfikacyjny: 521-353-77-55 

Adres pocztowy: ul. Ku Wiśle 7, lok. 60 

Miejscowość: Warszawa 

Kod NUTS: PL911 

Kod pocztowy: 00-707 

Państwo: Polska 

E-mail: info@perfectdisplays.com.pl 

Adres internetowy: https://perfectdisplays.com.pl/ 

Wykonawcą jest MŚP: tak 

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) 

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 507 032.59 PLN 

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 486 651.11 PLN 

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.3)Informacje dodatkowe: 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza 

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 

Miejscowość: Warszawa 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323690-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:info@perfectdisplays.com.pl?subject=TED
https://perfectdisplays.com.pl/


Kod pocztowy: 02-676 

Państwo: Polska 

Tel.: +48 224587777 

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/ 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

VI.4.3)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 

ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia 

https://www.uzp.gov.pl/


VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych 

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 

Miejscowość: Warszawa 

Kod pocztowy: 02-676 

Państwo: Polska 

Tel.: +48 224587801 

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/ 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

28/10/2019 
 

https://www.uzp.gov.pl/

