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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 22 września 2015 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 20/2015     

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 
 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego  

    w Warszawie 

 

W wymaganym terminie – do dnia 14.09.2015 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 

ZESTAWIENIE OFERT: 

NR 

OFERTY 
WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                                   

CENA  

BRUTTO                 

PLN                                      

TERMIN 

REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA                    

1 
PAMAR Sp. z o.o. 

ul. Palisadowa 20/22 

01-940 Warszawa 

494 149,11 607 803,41 49 dni 

2 

Konsorcjum Firm: 

Renova Sp. z o.o. 

ul. Wilcza 42/14 

00-672 Warszawa 

oraz 

„ART-BET”  

Artur Celiński 

ul. Czołgistów 28 

04-815 Warszawa 

576 589,88 709 205,55 35 dni 

 

 Po dokonaniu oceny ofert Teatr odrzucił ofertę nr 1 – PAMAR Sp. z o.o., ul. Palisadowa 

20/22, 01-940 Warszawa – odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.: 

„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (…).” Teatr, w pkt. 3.4 SIWZ, sformułował następujące wymaganie: „Oferenci przed 

złożeniem ofert, dokonają wizji lokalnej (zgłoszonej do Zamawiającego) remontowanych budynków 

Teatru, po której do oferty załączą „Plan zabezpieczenia i organizacji robót”, do minimum 

ograniczający utrudnienia dla Teatru oraz gwarantujący zachowanie bezpieczeństwa dla pracowników 

i gości Teatru, ze względu  na trwający sezon  artystyczny ( próby i spektakle).  



2 

 

Plan ten w szczególności musi uwzględniać harmonogram wykonania poszczególnych odcinków 

robót, zawartych w Załącznikach nr 1, 3, 4, 6 i ich zabezpieczenia.”  

Wykonawca nie dokonał wizji lokalnej, o której mowa w pkt. 3.4 SIWZ. 

 

Oferta nr 2 jest ważna. Teatr ocenił ją zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:  

najniższa cena – 70 pkt. oraz termin realizacji zamówienia – 30 pkt.  

Oferta nr 2 jako jedna ważna złożona oferta otrzymała 100 pkt. 

 

 Zamówienie Teatru na wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego  

w Warszawie będzie realizowało Konsorcjum Firm: Renova Sp. z o.o. oraz „ART-BET”  

Artur Celiński. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


