
 
Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 22 października 2019 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 23/2019     

D-ZP.26.23.2019   

OGŁOSZENIE 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę mikrofonów nagłownych do mikroportów. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 18.10.2019 r., do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta: 
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WYKONAWCA 

CENA                         

NETTO                                   

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

OKRES                     

GWARANCJI 

1 
M. Ostrowski spółka jawna 

Al. Armii Krajowej 5 

50-541 Wrocław 
23 440,00 28 831,20 24 miesiące 

Teatr po przeanalizowaniu złożonej oferty podjął następujące czynności: 

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

M. Ostrowski spółka jawna (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów:  

a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca  

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego 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. 8.2 a) SIWZ, 

b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

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

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, 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. 8.2 b) SIWZ, 

c) Tłumaczenie karty katalogowej oferowanego urządzenia – zgodnie z pkt. 8.3 c) 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 okres gwarancji – 40 %. 

Zamówienie Teatru na dostawę mikrofonów nagłownych do mikroportów będzie realizowała 

firma M. Ostrowski spółka jawna, Al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław. 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


