
 

 

 

Warszawa, dnia 2 lipca 2021 r. 

PZP.271.17.2021 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

W związku z informacją otrzymaną 2 lipca 2021 r. od Urzędu Zamówień Publicznych, 

Zamawiający koryguje Informację z otwarcia ofert. 

W dniu 28 czerwca 2021 r. odbyła się sesja otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w 

trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie projektu wykonawczego, 

wykonanie, dostarczenie oraz montaż gabloty i scenografii do prezentacji obrazu 

Maurycego Gottlieba w galerii G5 na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich 

POLIN”. 

1. W terminie składania ofert, tj. do 28 czerwca 2021 r. do godziny 11:00 wpłynęły 2 oferty.  

2. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożone zostały następujące oferty: 

 

Nr  Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Całkowita cena oferty brutto 

 

1. 

 

Instytut Technologii Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Rumin, Działka 798/2, 62-500 Rumin 

19 200,00 PLN (słownie: sto 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 

00/100)* 

2.  

Roger Żółtowski prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą INTERPLASTIC Roger 

Żółtowski  

Tuchom, ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno 

245 877,00 PLN (słownie: dwieście 

czterdzieści pięć tysięcy osiemset 

siedemdziesiąt siedem złotych 00/100)* 

 

*pisownia oryginalna  



 

 

 

Zamawiający informuje, że w systemie ePuap  otrzymał 26.06.2021 od IKG Aleksander 

Sieklicki, Rynek Starego Miasta 22/34 lok. 5, 00-272 Warszawa wiadomość  oznaczoną jako 

„złożyć ofertę/wniosek” oraz ze wskazanym tytułem przedmiotowego postępowania. 

Zgodnie z informacją Urzędu Zamówień Publicznych (Zespół miniPortalu) „Wykonawca 

składając ofertę do Państwa postępowania podał numer IdPostępowania Platformy                

e-Zamówienia zamiast z miniPortalu. Stąd brak informacji o ofercie na miniPortalu i bark 

możliwości jej odszyfrowania” 

 

W dniu 27.06.2021 Zamawiający otrzymał w systemie ePuap wiadomość od IKG Aleksander 

Sieklicki, Rynek Starego Miasta 22/34 lok. 5, 00-272 Warszawa, zawierającą plik  z informacją 

„zmienić ofertę”, zawierający tytuł przedmiotowego postępowania. 

Urząd Zamówień Publicznych (Zespół miniPortalu) stwierdził, iż: 

„Jeżeli chodzi o zmianę oferty, Wykonawca w polu Identyfikator potwierdzenia złożenia 

oferty/ wniosku podał numer IdPostępowania z miniPortalu zamiast numeru Id 

Potwierdzenia złożenia oferty/ wniosku, który jest generowany po przesłaniu pierwotnej 

oferty. 

W związku z powyższym zmiana oferty nie została odnotowana na miniPortalu i nie ma 

możliwości  odszyfrowania zmiany oferty.” 

 


