
Toruń, dnia 3 września 2012 r. 

Dotyczy zamówienia publicznego na: 

Zaprojektowanie i wykonanie Wystawy „Rzeka” wraz z 

zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej 

W dniu 3 września 2012 roku o godzinie 15:10 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie Wystawy „Rzeka” wraz z zaaranżowaniem 
przestrzeni wystawienniczej”.  

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał, iż 
kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.700.000,00 zł. 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 Oferta nr 1 - Huettinger Kurt Huettinger GmbH & Co. KG, Mittelbuegweg 90, D-90571 
Schwaig b. Nuernberg, Niemcy; 

 Oferta nr 2 - Huettinger Kurt Huettinger GmbH & Co. KG, Mittelbuegweg 90, D-90571 
Schwaig b. Nuernberg, Niemcy; 

Wszystkie oferty zostały złożone w terminie. Wskazani wyżej Wykonawcy zaoferowali wykonanie 
przedmiotu zamówienia za następującą cenę: 2.502.602,87 PLN 

 Oferta nr 1 – Wykonawca w treści złożonej oferty załączył formularz ofertowy następującej 
treści:  

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie Wystawy „Rzeka” wraz z 
zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej” oświadczamy, iż: Oferujemy wykonanie 
przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia: …… 

 Oferta nr 2 – Wykonawca w treści złożonej oferty załączył formularz ofertowy następującej 
treści:  

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie Wystawy „O obrotach” wraz z zaaranżowaniem 
przestrzeni wystawienniczej” oświadczamy, iż: Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, 
ustaloną zgodnie z dyspozycjami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: …… 

 

W chwili obecnej Komisja przetargowa przystąpiła do badania i oceny złożonych ofert – ten etap prac 
komisji jest poufny. Komisja dokona badania ofert zarówno pod katem spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, okoliczności uzasadniających wykluczenie z udziału w postępowaniu oraz pod kątem 
występowania przesłanek warunkujących odrzucenie ofert. Po zakończeniu prac komisji przetargowej 
zostanie sporządzona informacja, która zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm) zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej.  

 


