
1 

 

Teatr Narodowy                                                                          Warszawa, 14 lipca 2017 r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

    

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym pn.:  

„Obsługa  widowni  teatralnej i szatni wraz ze sprzedażą programów oraz prowadzenie 

punktu sprzedaży książek i wydawnictw teatralnych w Teatrze Narodowym. 

 

Dotyczy: zmian w treści SIWZ.  

Informujemy, że Zamawiający dokonał następujących zmian w treści SIWZ: 

 

1. W pkt 13.1 SIWZ jest: 

 

13.1 Kryteria wyboru ofert:  

a) najniższa cena – 60 % 

b) liczba podmiotów, na rzecz których Wykonawca wykonywał usługi, jak określone w pkt 3.1 SIWZ,  

przez co najmniej dwa lata każda – 20 %  

c) doświadczenie personelu Wykonawcy w świadczeniu usług, jak określone w pkt 3.1 SIWZ – 20% 

 

W pkt 13.1 SIWZ  powinno być: 

a) najniższa cena – 60 % 

b) doświadczenie personelu Wykonawcy w świadczeniu (u Wykonawcy) usług, jak określone w pkt 3.1 

SIWZ – 40% 

 

2. W pkt 13.2 SIWZ jest: 

 

13.2 Opis sposobu oceny oferty: 

Oferty oceniane będą w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów wynosi 100),  

wg następujących zasad: 

a) oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów: 60 

b) oferta z największą liczbą podmiotów, na rzecz których Wykonawca wykonywał usługi,  

jak określone w pkt 3.1 SIWZ, przez co najmniej dwa lata każda, uzyska maksymalną liczbę punktów: 

20 

c) oferta z największą liczbą osób z 4 letnim i dłuższym doświadczeniem w świadczeniu  

u Wykonawcy usług, jak określone w pkt 3.1 SIWZ, uzyska maksymalną liczbę punktów: 20 

 

W pkt 13.2 SIWZ powinno być: 

 

13.2 Opis sposobu oceny oferty: 

Oferty oceniane będą w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów wynosi 100),  

wg następujących zasad: 

a) oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów: 60 

b) oferta z największą liczbą osób z 4 letnim i dłuższym doświadczeniem w świadczeniu  

u Wykonawcy usług, jak określone w pkt 3.1 SIWZ, uzyska maksymalną liczbę punktów: 40 
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3. W pkt 13.3 SIWZ jest: 

 

13.3 Sposób obliczenia wartości punktowej oferty: 

a) Wartość punktowa kryterium "najniższa cena" wyliczana jest wg wzoru: 

 C = (Cn : Cob) x 60 

gdzie: 

C  - liczba punktów przyznanych ofercie 

Cn  - najniższa zaoferowana cena 

Cob  - cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

b) Wartość punktowa kryterium " liczba podmiotów, na rzecz których Wykonawca 

wykonywał usługi, jak określone w pkt 3.1 SIWZ, przez co najmniej dwa lata każda " 

wyliczana jest wg wzoru:   

Lp = (Lpob : Lpn) x 20        gdzie: 

Lp - liczba punktów przyznanych ofercie 

Lpob  - liczba podmiotów, na rzecz których Wykonawca wykonywał usługi,  

               jak określone w pkt 3.1 SIWZ, przez co najmniej dwa lata każda w ofercie badanej 

Lpn  - największa liczba podmiotów, na rzecz których Wykonawca wykonywał usługi,  

               jak określone w pkt 3.1 SIWZ 

 

c) Wartość punktowa kryterium "doświadczenie personelu Wykonawcy w świadczeniu usług, 

jak określone w pkt 3.1 SIWZ" wyliczana jest  

wg wzoru:  

DpW = (DpWob : DpWn) x 20 

gdzie: 

DpW - liczba punktów przyznanych ofercie 

DpWob - liczba osób z 4 letnim i dłuższym doświadczeniem w ofercie badanej 

DpWn  - największa liczba osób z 4 letnim i dłuższym doświadczeniem  

 

 

W pkt 13.3 SIWZ powinno być: 

 

a) Wartość punktowa kryterium "najniższa cena" wyliczana jest wg wzoru: 

 C = (Cn : Cob) x 60 

gdzie: 

C  - liczba punktów przyznanych ofercie 

Cn  - najniższa zaoferowana cena 

Cob  - cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

b) Wartość punktowa kryterium "doświadczenie personelu Wykonawcy  

w świadczeniu (u Wykonawcy) usług, jak określone w pkt 3.1 SIWZ"  

wyliczana jest wg wzoru:  

DpW = (DpWob : DpWn) x 40 

gdzie: 

DpW - liczba punktów przyznanych ofercie 
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DpWob - liczba osób z 4 letnim i dłuższym doświadczeniem w ofercie badanej 

DpWn  - największa liczba osób z 4 letnim i dłuższym doświadczeniem 

4. W pkt 13.4 SIWZ jest: 

 

13.4 Łączna liczba punktów wynikająca z sumy punktów uzyskanych w kryteriach,  

określonych w pkt.13.1 a), b) i c) stanowi punktową ocenę oferty. 

 

W pkt 13.4 SIWZ powinno być: 

 

13.4 Łączna liczba punktów wynikająca z sumy punktów uzyskanych w kryteriach,  

określonych w pkt.13.1 a) i b) stanowi punktową ocenę oferty. 

 

 

5. W pkt 6.3.1 SIWZ jest: 
Zamawiający wymaga wykazania minimum czterech usług obsługi widowni – świadczonych 

przez co najmniej dwa lata każda – na rzecz instytucji artystycznych,  

w szczególności takich jak teatr, filharmonia, opera (zgodnie z ustawą  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – tekst jedn.:  

Dz. U. z 2012 r., poz. 406, art. 11 ust. 2. ze zm.) – posiadających sale widowiskowe  

z co najmniej 300 osobową widownią.   

 

 

 

6. W pkt 6.3.1 SIWZ powinno być: 
Zamawiający wymaga wykazania minimum czterech usług obsługi widowni na kwotę  

nie mniejszą niż 300 000,00 pln netto (za 1 rok)  – świadczonych w sposób ciągły  

przez co najmniej 12 miesięcy każda – na rzecz instytucji artystycznych,  

w szczególności takich jak teatr, filharmonia, opera (zgodnie z ustawą o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej – tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406, art. 11 ust. 2.  

ze zm.) – posiadających sale widowiskowe z co najmniej 300 osobową widownią.   

 

 

7. Na stronie www.narodowy.pl został zamieszczony do postępowania nr 19/2017  

nowy Formularz Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

 

 

 

 

  

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 

 

http://www.narodowy.pl/

