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Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.                     Warszawa dn. 27.12.2021 r. 
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, 
00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 
NIP: 5260001312 REGON: 000860582 
 

 
 

INFORMACJA 
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na  

dostawę systemu do wyświetlaczy wielkoformatowych z oprogramowaniem 
(sygnatura: ZN.26.3.38.2021)  

 

Zamek Królewski informuje, co następuje: 

1. W przetargu otwartym na dostawę systemu do wyświetlaczy 
wielkoformatowych z oprogramowaniem: 

 

a) w części pierwszej o nazwie „Wyświetlacz wielkoformatowy 
LCD/OLED/QLED – 2 (dwie) sztuki” oferta złożona przez Pana Roberta 
Bielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: QUATTRO 

Robert Bielski z siedzibą pod adresem: ul. Krucza 46/136, 00-509 Warszawa, 
z ceną brutto 21 596,34 zł została uznana za ofertę najkorzystniejszą. 

 

b) w części drugiej o nazwie „Stojak z uchwytami VESA w standardzie zgodnym 
z wyświetlaczami w pkt. 1.1 – 2 (dwie) sztuki” oferta złożona przez Pana 
Tomasza Rockiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:  
MOUNT EXPERT Tomasz Rocki z siedzibą pod adresem: ul. Małej Łąki 72, 
02-793 Warszawa, z ceną brutto 11 200,00 zł została uznana za ofertę 
najkorzystniejszą. 
 

c) w części trzeciej o nazwie „Zamykana szafka na komputer do zamontowania 
na stojakach z pkt. 1.2 – 2 (dwie) sztuki” oferta złożona przez Pana Tomasza 
Rockiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:  MOUNT 

EXPERT Tomasz Rocki z siedzibą pod adresem: ul. Małej Łąki 72, 02-793 
Warszawa, z ceną brutto 3 560,00 zł została uznana za ofertę najkorzystniejszą. 
 

d) w części czwartej o nazwie „Komputery w obudowach typu  Mini PC 
mieszczących się w szafkach z pkt. 1.3 – 2 (dwie) sztuki” oferta złożona przez 
Pana Roberta Bielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: 
QUATTRO Robert Bielski z siedzibą pod adresem: ul. Krucza 46/136, 00-509 
Warszawa, z ceną brutto 7 077,42 zł została uznana za ofertę najkorzystniejszą. 
 

e) w części piątej o nazwie „Oprogramowanie do obsługi wyświetlaczy z części 
I” nie złożono oferty. 
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2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 zaoferowali najniższą cenę w związku  
z czym ich oferty zostały uznane za najkorzystniejsze. Wykonawcy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu. 

3. W przetargu ważne oferty złożyli następujący wykonawcy: 
 
Część I Wyświetlacz wielkoformatowy LCD/OLED/QLED – 2 (dwie) sztuki 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena brutto 
oferty 

Przyznane 
punkty 

1. 

QUATTRO Robert Bielski 
ul. Krucza 46/136  
00-509 Warszawa 

21 596,34 zł  100 % 

Część II Stojak z uchwytami VESA w standardzie zgodnym z wyświetlaczami w pkt. 
1.1 – 2 (dwie) sztuki 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena brutto 
oferty 

Przyznane 
punkty 

1. 

MOUNT EXPERT Tomasz Rocki 
ul. Małej Łąki 72 
02-793 Warszawa 

11 200,00 zł 100 % 

Część III Zamykana szafka na komputer do zamontowania na stojakach z pkt. 1.2 – 2 
(dwie) sztuki 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena brutto 
oferty 

Przyznane 
punkty 

1. 

MOUNT EXPERT Tomasz Rocki 
ul. Małej Łąki 72 
02-793 Warszawa 

3 560,00 zł 100 % 

Część IV Komputery w obudowach typu  Mini PC mieszczących się w szafkach z 
pkt. 1.3 – 2 (dwie) sztuki 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena brutto 
oferty 

Przyznane 
punkty 

1. 

QUATTRO Robert Bielski 
ul. Krucza 46/136  
00-509 Warszawa 

7 077,42 zł 100 % 

Część V Oprogramowanie do obsługi wyświetlaczy z części I 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena brutto 
oferty 

Przyznane 
punkty 

1. - - - 
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Dziękujemy za przygotowanie i złożenie oferty. 

 
/-/ Jarosław Wójtowicz 

I Zastępca Dyrektora 

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 

ds. Zarządzania 

 


