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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 30 czerwca 2015 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 14/2015     

 

OGŁOSZENIE 
 

 

         

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń sieciowych. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 10.06.2015 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 

ZESTAWIENIE OFERT: 

NR 

OFERTY 
WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                    

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

TERMIN 

REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA                    

1 
IT CULTURE Sp. z o.o.  Sp. K. 

ul. Pańska 98/52 

00-837 Warszawa 

68 391,29 84 121,28 22 dni 

2 

Konsorcjum Firm: 

Alternative Technology Sp.  z o.o. 

ul. Igańska 24 

04-087 Warszawa 

LOGON S.A. 

ul. Piotrowskiego 7A 

85-098 Bydgoszcz 

74 249,21 91 326,53 25 dni 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

1) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę  

IT CULTURE Sp. z o.o.  Sp. K. (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów: 

a) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej, 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z pkt. 6.2 c) SIWZ, 

b) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub  potwierdzenia, że uzyskał 



2 

 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z pkt. 6.2 d) SIWZ, 

c) 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. 6.3 SIWZ, 

 

Jednocześnie w związku z pkt. 9.4 SIWZ Teatr wezwał Pana Karola Barańskiego  

do przybycia do siedziby Teatru Narodowego – Recepcja B – wraz z pieczątką imienną  

w terminie: 29.06.2015 r. o godz. 10:00  

 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty, a Pan Karol Barański  

nie przybył do siedziby Teatru Narodowego w wyznaczonym terminie. 

 

2) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę  

Konsorcjum Firm: Alternative Technology Sp.  z o.o. i LOGON S.A.  (oferta nr 2) 

do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów:  

a) 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, 

b) 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 uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  

 

 Po dokonaniu oceny ofert Teatr wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę nr 1  

– IT CULTURE Sp. z o.o.  Sp. K., ul. Pańska 98/52, 00-837 Warszawa –  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”, 

 

 

W związku z powyższym oferta nr 2 jest ważna. Teatr ocenił ją zgodnie z przyjętymi w SIWZ 

kryteriami:  cena – 85 oraz termin realizacji zamówienia – 15. Oferta nr 2 jako jedyna ważna 

oferta otrzymała 100 pkt. 

 Zamówienie Teatru na dostawę urządzeń sieciowych będzie realizowało Konsorcjum 

Firm: Alternative Technology Sp.  z o.o. i LOGON S.A. 

 

 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


