
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, 14.10.2021 r. 

 

Wykonawca 
(strona internetowa prowadzonego postępowania) 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Dotyczy: Dostawa wyposażenia kinowego dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego we 

Wrocławiu – Zadania (ZP.1.2021) 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwana uPzp, Zamawiający – Dolnośląskie Centrum Filmowe 

- informuje, że w przedmiotowym postępowaniu na Zadania: 

Zadanie nr 1: Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu do projekcji cyfrowej  

w standardzie DCI wraz ze szkoleniem min. 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi  

sprzętu do Sali Lalka w DCT we Wrocławiu  

Zadanie nr 2: Dostawa wraz z montażem oraz demontażem dotychczasowego ekranu projekcyjnego i  

maskowania w sali Warszawa w DCF we Wrocławiu 

1) za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa Sp.j.  ul. Stanisława Przybyszewskiego 

167  

93-120 Łódź 

Podstawa prawna: 

art. 239 ust. 1 uPzp 

Uzasadnienie prawne:  

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w dokumentach zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne:  

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a treść jego oferty odpowiada treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w Zadaniu 

nr 1 (97,5 pkt), w Zadaniu nr 2 (100 pkt) zgodnie z kryteriami określonymi przez Zamawiającego. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Jest to jedyna oferta złożona w 

niniejszym postępowaniu. 

2) przyznano punktację w kryterium oceny ofert: 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną 

punktacją  

1 

KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski,  

Kostrzewa Sp.j.  

ul. Stanisława Przybyszewskiego 167  

93-120 Łódź 

Zadanie nr 1:  

C – 60 pkt 

G – 10 pkt 

T – 10 pkt 

PT: 17,5 pkt, w tym: 

PT1: 15 pkt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT2: 2,5 pkt 

Łączna punktacja: 97,5 pkt 

 

Zadanie nr 2:  

C – 60 pkt 

G – 20 pkt 

T – 20 pkt 

Łączna punktacja: 100 pkt 

Kryteria oceny ofert:  

Zadanie nr 1:  

Cena (C) tj. Całkowita cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – 60%  

Okres oferowanej gwarancji (G) – 10%  

Termin wykonania zamówienia (T) – 10%  

Parametry techniczne (PT) – 20 %, w tym:  

Źródło światła w oferowanym projektorze cyfrowym laserowym DCI (4K)  

(z wykorzystaniem pojedynczego  albo podwójnego lub potrójnego źródła światła) – 15% 

Pojemność oferowanej macierzy dyskowej (TB netto) – 5%  

Zadanie nr 2:  

Cena (C) tj. Całkowita cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – 60%  

Okres oferowanej gwarancji (G) – 20%  

Termin wykonania zamówienia (T) – 20% 

 

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego 

Jarosław Perduta 


