
 
 

Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 18 lipca 2014 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 28/2014     

OGŁOSZENIE 

 

Dotyczy: rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na konserwację oraz usuwanie awarii   

                dźwigów i urządzeń dźwignicowych w Teatrze Narodowym. 

 

 

W wymaganym terminie – do dnia 16.07.2014 r., do godz. 12:00 wpłynęły 4 oferty. 

ZESTAWIENIE OFERT: 

 

NR 

OFERTY 
WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                    

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

1 

BOGMAR S   

ZAKŁAD URZĄDZEŃ 

DŹWIGOWYCH  

Ul. Podskarbińska 32/34 

03-829 Warszawa 

5 068,00 6 233,64 

2 

LIFTOP 

Paweł Opryszczko 

Ul. Mokra 11 

05-430 Celestynów 

4 500,00 5 535,00 

3 
D-LIFT 

Ul. Rembielińska 4/84 

03-343 Warszawa 

4 328,00 --- 

4 
ZID-COM Sp. z o.o. 

Ul. Miedziana 6 

00-814 Warszawa 

1 857,24 2 284,41 

 

 

Teatr na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę               

D-LIFT (oferta nr 3) do uzupełnienia oferty o: 

1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie o braku 

przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (zgodnie z pkt. 9.3 SIWZ), 

2. dokumenty wystawione przez Zleceniodawcę że usługi, zawarte w wykazie usług złożonym 

do oferty, są wykonywane czy też zostały  wykonane należycie (zgodnie z pkt. 9.1 c) SIWZ). 

Przedłożone do oferty protokoły nie stanowią dla Zamawiającego dowodu  

na należyte wykonanie lub wykonywanie usługi (zamówienia). 

 

Teatr na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę  

ZID-COM Sp. z o.o. (oferta nr 4) do udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty i poprosił  



o listę czynników, które miały wpływ na określenie miesięcznej ceny za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, w wysokości 1857,24 pln netto. 

 

W odpowiedzi – Wykonawca:  

a) D-LIFT (oferta nr 3) – nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty, 

b) ZID-COM Sp. z o.o. (oferta nr 4) – przesłał wyjaśnienia. Po przeanalizowaniu przesłanych 

wyjaśnień Teatr stwierdza, że nie zaistniały czynniki, mające wpływ na zaproponowanie  

przez Wykonawcę tak niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia, w konsekwencji więc 

Wykonawca potwierdził, że złożona przez niego oferta zawiera rażąco niską cenę. 

 

Po dokonaniu oceny ofert Teatr: 

a) wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę nr 3 –  D-LIFT  

 –  wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.: „Z postępowania o 

udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania 

warunków udziału w postępowaniu”, odrzucenie oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.: 

„Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”, 

b) o odrzucił ofertę nr 4 –  ZID-COM Sp. z o.o. –  odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt. 4 ustawy Pzp.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku  

do przedmiotu zamówienia”, w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.: „Zamawiający odrzuca 

ofertę wykonawcy, (…) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (…) potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.”                                                 

W związku z powyższym pozostałe oferty: nr  1 i nr 2 są ważne. 

Teatr ocenił je zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium: najniższa cena – 100 %  

 

OCENA OFERT: 

NR 

OFERTY 
WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                    

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

OCENA                            

W                     

PUNKTACH 

1 

BOGMAR S   

ZAKŁAD URZĄDZEŃ 

DŹWIGOWYCH  

Ul. Podskarbińska 32/34 

03-829 Warszawa 

5 068,00 6 233,64 88,79 

2 

LIFTOP 

Paweł Opryszczko 

Ul. Mokra 11 

05-430 Celestynów 

4 500,00 5 535,00 100 

 

 

Najkorzystniejszą ofertę na konserwację oraz usuwanie awarii dźwigów i urządzeń 

dźwignicowych w Teatrze Narodowym złożyła firma LIFTOP Paweł Opryszczko, ul. Mokra 11, 

05-430 Celestynów. Oferta otrzymała: 100 pkt. Zamówienie na konserwacja oraz usuwanie 

awarii dźwigów i urządzeń dźwignicowych w Teatrze Narodowym będzie realizowała firma 

LIFTOP Paweł Opryszczko. 

 

               

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 

 


