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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 7 października 2016 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 10/2016     

 

KPP.26.10.2016   

 

OGŁOSZENIE 
 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę reflektorów profilowych – 30 szt.  

wraz z akcesoriami. 

 

 

W wymaganym terminie – do dnia 04.10.2016 r., do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty: 
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WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                                   

CENA  

BRUTTO                 

PLN                                      

OKRES 

GWARANCJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA                  

1 
SHOW DESIGN 

ul. Prusicka 31 

55-100 Trzebnica 

90 000,00 110 700,00 36 miesięcy 7 dni 

2 

F.H.U. Elwo-Light 

os. II Pułku  

Lotniczego 28a/2 

31-869 Kraków 

108 300,00 133 209,00 36 miesięcy 7 dni 

3 
Chemtrol Polska Sp. z o.o. 

ul. E. Ciołka 12/424 

01-402 Warszawa 

131 679,00 161 965,17 36 miesięcy 7 dni 

 

 

 

 Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert, na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo 

zamówień publicznych wezwał wykonawcę SHOW DESIGN (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty  

i nadesłania brakujących dokumentów: kart katalogowych oferowanych reflektorów profilowych, 

potwierdzających zgodność z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ – zgodnie  

z pkt. 7.3 b SIWZ.  

Wykonawca nie uzupełnił oferty o wymagane dokumenty. 
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Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert: 

a) odrzucił ofertę nr 1 – SHOW DESIGN, ul. Prusicka 31, 55-100 Trzebnica  

– 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, (…)”.   

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany był przedstawić dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. 

Wykonawca ani do oferty ani na wezwanie Zamawiającego nie złożył wymaganych dokumentów, 

zatem nie udowodnił że jego oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

 

b) odrzucił ofertę nr 3 – Chemtrol Polska Sp. z o.o., ul. E. Ciołka 12/424, 01-402 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, (…)”.    

Zaoferowane przez Wykonawcę reflektory profilowe SPX Ellipsoidal nie są w pełni 

kompatybilne z posiadanymi przez Teatr reflektorami typu ETC Source Four ZOOM 15º - 30º,  

co oznacza że mają inne wymiary, inne gabaryty, inną obudowę. Poszczególne elementy z 

oferowanego urządzenia nie są nawzajem wymienne z posiadanymi przez Teatr reflektorami typu 

ETC, co było wymogiem w niniejszym postępowaniu. 

 

 

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

cena – 60%, okres gwarancji – 30% oraz termin realizacji zamówienia – 10%. Oferta nr 2 jako 

jedyna ważna oferta otrzymała 100 pkt.  

 

Zamówienie Teatru na dostawę reflektorów profilowych – 30 szt. wraz z akcesoriami  

będzie realizowała firma F.H.U. Elwo-Light, os. II Pułku Lotniczego 28a/2, 31-869 Kraków. 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


