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         Kraków, 25.03.2022 r. 

DI.202.5.1.2022 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

NA „BIEŻĄCA KONSERWACJA NAGROBKÓW – PRACE RENOWACYJNO- 

- PORZĄDKOWE PRZY WYBRANYCH ZABYTKOWYCH POMNIKACH 

NAGROBNYCH NA CMENTARZU RAKOWICKIM” 

 

Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 

26 informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżąca 

konserwacja nagrobków – prace renowacyjno-porządkowe przy wybranych zabytkowych 

pomnikach nagrobnych na cmentarzu Rakowickim” została wybrana oferta nr 2.  

Firma Konserwatorska BASZTA Sp. z o.o.  

30-376 Kraków, ul. Ekielskiego 10  

Cena wybranej oferty z VAT: 86 086,35 zł 

Suma przyznanych punktów: 90,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w treści Ogłoszenia z dnia 

15.03.2022 r. Oferta wpłynęła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie, została 

sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu. Oferta otrzymała najwyższą 

ilość punktów w oparciu o zastosowane w prowadzonym postępowaniu kryteria, a Wykonawca 

ją składający nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty 

wraz ze streszczeniem oceny ofert i porównania złożonych ofert zawierających punktację 

przyznaną ofertom. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko oraz 
adres Wykonawcy 

Punktacja 

Cena  
 

Okres 
gwarancji 

Suma 

1 Katanga Grzegorz Kwapisiewicz  
Sp. z o.o. 

ul. Złotoglin 128, 27-215 Parszów 
 

38,42 pkt 20 pkt 58,42 pkt 

2 Firma Konserwatorska BASZTA 
Sp. z o.o. 

ul. Ekielskiego 10, 30-376 Kraków 
 

80,00 pkt  10 pkt 90,00 pkt 

3 Ignacy Jakubczyk CONSIGNA 
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki 

ul. Obozowa 70/24, 30-383 Kraków 
 

69,96 pkt 20 pkt 89,96 pkt 
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Zamawiający wskazał w ogłoszeniu, iż zamierza dokonać wyboru Wykonawcy na podstawie 

porównania cen jednostkowych / stawek proponowanych dla poszczególnych rodzajów 

materiałów, z jakich wykonane są pomniki nagrobne przewidziane do prac renowacyjnych, 

 a konkretne nagrobki zostaną wskazane do bieżącej konserwacji w oparciu o stawki przyjęte 

w najkorzystniejszej ofercie – do wyczerpania posiadanych na ten cel środków. W umowie 

 z wykonawcą zostaną wskazane pomniki nagrobne do renowacji - przy uwzględnieniu ww. 

cen jednostkowych – do wyczerpania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego  

na realizację zamówienia. Cena netto i brutto w Formularzu oferty ma charakter poglądowy w 

tym znaczeniu, iż służy do uzyskania porównywalnych ofert i do prawidłowego wyliczenia 

punktacji dla danej oferty wg kryteriów oceny ofert. 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 100 000,00 zł brutto.  

Przy uwzględnieniu cen jednostkowych zawartych w najkorzystniejszej ofercie – Firmy 

Konserwatorskiej BASZTA Sp. z o.o. – w ramach przeznaczonych środków na zadanie 

„Bieżąca konserwacja nagrobków – prace renowacyjno-porządkowe przy wybranych 

zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzu Rakowickim” Wykonawcy zlecone 

zostanie wykonanie prac przy ośmiu pomnikach nagrobnych – za kwotę 99 886,33 zł 

brutto  

 

Dyrektor 

Paweł Sularz 

 

Otrzymują: 

1. Strona www.zck-krakow.pl 

3. Aa.  
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