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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 15 marca 2019 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 4/2019     

D-ZP.26.4.2019   

 

OGŁOSZENIE 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie na rzecz Teatru Narodowego usług 

informatycznych. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 13.03.2019 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 

N
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WYKONAWCA 

CENA   

NETTO PLN  

ZA 1 MIESIĄC OBSŁUGI 

INFORMATYCZNEJ 

CENA  

BRUTTO PLN                                  

ZA 1 MIESIĄC OBSŁUGI 

INFORMATYCZNEJ 

KARA UMOWNA PLN 

1 

Senetic S.A. 

ul. Kościuszki 227 

40-600 Katowice 

11 300,00 13 899,00 4 000,00 

2 

iMe Polska S.A.  

al. Jana Pawła II 12 

00-124 Warszawa 

11 200,00 13 776,00 4 000,00 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr wezwał Wykonawcę  

Senetic S.A. (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów: 

a) Wykaz usług 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na 

rzecz którego usługi 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. W wykazie należy podać usługi, które spełniają wymagania Zamawiającego, 

określone w pkt. 6.3.1 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 e) SIWZ, 

b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia na 

terenie Teatru, ich kwalifikacji, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego  

i wykształcenia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z pkt.  

7.1 f) SIWZ, 
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c) Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych osób wchodzących w skład 

zespołu wyznaczonych do realizacji zamówienia, tj. referencje, certyfikaty a dla kwalifikacji 

Microsoft aktualne transkrypty certyfikacji Microsoft, w których jest wykazane posiadanie ww. 

kwalifikacji i doświadczenia. Dokumenty te muszą potwierdzać posiadanie certyfikatów, o których 

mowa w pkt. 6.3.4 a – d SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 g) SIWZ, 

d) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca  

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie  

z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – zgodnie z pkt. 7.2 a) SIWZ, 

e) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – zgodnie z pkt. 7.2 b) SIWZ, 

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

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 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. 7.2 c) SIWZ, 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wszystkie wymagane dokumenty.  

 

Teatr wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę nr 1 – Senetic S.A.,  

ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice – wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12) ustawy Pzp.: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który  

nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (…)” oraz odrzucenie oferty na podstawie  

art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.: „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.” 

Wykonawca miał obowiązek –  zgodnie z pkt. 10.1 SIWZ - przygotować ofertę w języku polskim: 

„Ofertę należy przygotować w języku polskim i w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie dokumentów 

musi być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.” Wykonawca złożył certyfikaty 

bez ich tłumaczeń na język polski. 

 

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

cena – 60% oraz kara umowna – 40 %. 

Zamówienie Teatru na świadczenie na rzecz Teatru Narodowego usług informatycznych 

będzie realizowała firma iMe Polska S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa. 

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


