
 
 

 

 

Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 1 lipca 2014 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 21/2014   

 

 

OGŁOSZENIE 

 

 

Dotyczy: rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i programów 

komputerowych. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 13.06.2014 r., do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty. 

 

ZESTAWIENIE OFERT: 

NR 

OFERTY 
WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                    

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

1 

SERVUS COMP Popiołek, Kasperski, 

Bętkowski Sp. J.                

ul. Nowowiejska 1                                                       

30-052 Kraków 

190 811,00 234 697,53 

2 

ALTERNATIVE  TECHNOLOGY  Sp. z o.o.                               

ul. Igańska 24                                                   

04-087 Warszawa 
189 315,14 232 857,63 

3 

ATUT CENTRUM  Sp. z o.o.                            

ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134                                                       

02-972 Warszawa 
181 515,99 223 264,67 

 

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

do uzupełnienia ofert i nadesłania brakujących dokumentów:  

a) oferta nr 1 – SERVUS COMP Popiołek, Kasperski, Bętkowski Sp. J. –  uzupełnienie oferty  

o brakujące szczegółowych opisów lub kart katalogowych dla pozycji nr 4 i nr 8 Załącznika 

do SIWZ (zgodnie z pkt. 6.4 b) SIWZ). 

b) oferta nr 2 – ALTERNATIVE  TECHNOLOGY  Sp. z o.o.  –  uzupełnienie oferty o: 

1. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia (zgodnie z pkt. 6.1 b) SIWZ), 

2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 



wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  

(zgodnie z pkt. 6.1 c) SIWZ). 

  

Wykonawca SERVUS COMP Popiołek, Kasperski, Bętkowski Sp. J. (oferta nr 1) uzupełnił swoją 

ofertę o wymagane dokumenty, natomiast Wykonawca  ALTERNATIVE  TECHNOLOGY  Sp. z o.o.  

(oferta nr 2)  uzupełnił swoją ofertę, ale przekazane przez Wykonawcę dokumenty nie potwierdziły 

spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.1 b) i c) SIWZ. 

 

Wszystkie oferty zostały przekazane do Pana Tomasza Kruczkowskiego – Głównego specjalisty  

ds. teleinformatyki w TN do ich merytorycznej oceny. W odpowiedzi Teatr otrzymała opinie  

w sprawie oceny ofert, z których wynika, że oferty nr 1 i nr 3 nie spełniają wymagań merytorycznych 

określonych w postępowaniu. 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert:  

a) odrzuca ofertę nr 1 –  SERVUS COMP Popiołek, Kasperski, Bętkowski Sp. J.  

–  odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.: „jej treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (…)”,                                                  

 

b) odrzuca ofertę nr 3 –  ATUT CENTRUM  Sp. z o.o. –  odrzucenie oferty na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.: „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (…)”, 

 

c) wyklucza z postępowania ofertę nr 2 – ALTERNATIVE  TECHNOLOGY  Sp. z o.o. – 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” oraz ją odrzuca – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 4 ustawy 

Pzp.: „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.”        

               

d) w związku z brakiem ważnych ofert, Teatr unieważnia postępowania na podstawie  

art. 93 ust. 1 pkt. 1  ustawy Pzp.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”, 

 

 

Jednocześnie Teatr informuje, że w niedługim terminie ogłoszone zostanie nowe postępowanie 

na dostawę urządzeń i programów komputerowych dla Teatru. 

 

 

                            

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


