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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 11 października 2017 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 22/2017     

D-ZP.26.22.2017   

 

OGŁOSZENIE 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń nagłośnieniowych. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 02.10.2017 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 
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WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                                  

CENA  

BRUTTO                 

PLN                                 

OKRES 

GWRANCJI 

1 
Konsbud Audio Sp. z o.o. 

ul. Gajdy 24 

02-878 Warszawa 
47 890,00 58 904,70 60 miesięcy 

2 
M. Ostrowski Spółka jawna 

Al. Armii Krajowej 5 

50-541 Wrocław 

52 150,00 64 144,50 30 miesięcy 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

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

Konsbud Audio Sp. z o.o. (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i udzielenia wyjaśnień czy oferowane 

urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego określone w punktach: 6.1.2,  6.1.8,  6.1.9,  7.1.2,  

7.1.7 oraz 7.1.8  Załącznika nr 1 do SIWZ? 

Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument. 

 

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

M. Ostrowski Spółka jawna (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów:  

a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – patrz pkt. 7.2 SIWZ – zgodnie z pkt. 8.1 d) 

SIWZ – do oferty złożono dwie z czterech stron polisy ubezpieczeniowej OC, 

b) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
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wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  

– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  

– patrz pkt. 7.3 SIWZ – zgodnie z pkt. 8.1 e) SIWZ – Zamawiający wymaga wykazania  

co najmniej trzech dostaw na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00  pln netto każda, Wykonawca 

wykazał dwie dostawy na wymaganą kwotę  i jedną dostawę poniżej wymaganej kwoty, 

c) Pełnomocnictwo dla Pana inż. Łukasza Marciniaka – Zastępcy Dyrektora, który podpisał ofertę. 

Pełnomocnictwo do czynności prawnych musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej notarialnie – zgodnie z pkt 11.3 SIWZ – złożone do oferty 

pełnomocnictwo jest podpisane, ale nie jest opatrzone pieczątką imienną, zatem nie spełnia 

wymogu, o którym mowa w pkt 11.3 SIWZ. 

d) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z pkt 8.2 c) SIWZ. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

  

Oferty nr 1 i nr 2 są ważne. Komisja oceniła je zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: 

cena – 60 %, okres gwarancji – 40 %. 
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WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                                  

CENA  
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PLN                                 

Punkty                    

za                 

kryterium 

cena 

OKRES 

GWRANCJI 

Punkty                    

za                 

okres 

gwarancji 

SUMA 

PUNKTÓW 

1 

Konsbud Audio Sp. z o.o. 

ul. Gajdy 24 

02-878 Warszawa 

47 890,00 58 904,70 60 60 miesięcy 40 100 

2 

M. Ostrowski Spółka jawna 

Al. Armii Krajowej 5 

50-541 Wrocław 

52 150,00 64 144,50 55,10 30 miesięcy 20 75,10 

 

 

Zamówienie Teatru na dostawę urządzeń nagłośnieniowych będzie realizowała firma 

Konsbud Audio Sp. z o.o., ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa. 

 

 

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


