
 
Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 5 lipca 2019 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 18/2019     

D-ZP.26.18.2019   

OGŁOSZENIE 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na upgrade centrali telefonicznej Alcatel  

wraz ze świadczeniem opieki serwisowej na okres 12 miesięcy. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 25.06.2019 r., do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta: 
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TERMIN REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

1 

INNERGO Systems Sp. z o.o. 

ul. Odrowąża 15 

03-310 Warszawa 

148 300,00 182 409,00 45 dni 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonej oferty podjął następujące czynności: 

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

INNERGO Systems Sp. z o.o. (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów:  

a) Deklaracja zgodności wydana przez producenta urządzeń dla urządzeń wymienionych  

w Załączniku nr 1 do SIWZ – zgodnie z pkt. 8.3 b) SIWZ oraz 11.1 SIWZ. 

b) Karty katalogowe oferowanych urządzeń (dla urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1  

do SIWZ) potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ. Karty katalogowe 

oferowanych urządzeń muszą być sporządzone w języku polskim lub muszą zawierać tłumaczenie 

na język polski. Tłumaczenie musi być potwierdzone przez Wykonawcę, lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem – zgodnie z pkt. 8.3 c) SIWZ, 

c) Kopię certyfikatu ACSE_Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise dla Osoby nr 2 wymienionej  

w Wykazie Osób Biorących Udział w Wdrożeniu – zgodnie z pkt. 8.1 f) SIWZ oraz 11.1 SIWZ. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

Oferta nr 1 jest ważna. Teatr ocenił ją zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:  

cena – 60% oraz termin realizacji zamówienia – 40 %. 

Zamówienie Teatru na upgrade centrali telefonicznej Alcatel wraz ze świadczeniem opieki 

serwisowej na okres 12 miesięcy będzie realizowała firma INNERGO Systems Sp. z o.o.,  

ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa. 

W sprawach dotyczących zawarcia umowy prosimy o nawiązanie kontaktu  

z Panem Tomaszem Kruczkowskim – Zastępcą Kierownika Administracji w Teatrze Narodowym,  

tel. (22) 69 20 821. 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


