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

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 12/2019     

D-ZP.26.12.2019   

 

OGŁOSZENIE 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i wymianę centrali wentylacyjnej N4 

obsługującej bufet aktorów i garderoby w budynku głównym Teatru Narodowego. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 14.05.2019 r., do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty: 
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WYKONAWCA 

CENA                         

NETTO                                   

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

OKRES 

GWARANCJI 

TERMIN 

WYKONANIA 

1 

FHU ESKIMO 

ul. Mickiewicza 43A 

05-200 Wołomin 

247 664,45 304 627,27 60 miesięcy 66 dni 

2 

ELTRI Sp. z o. o. 

ul. Plażowa 3 

04-666 Warszawa 

329 970,56 405 863,79 60 miesięcy 72 dni 

3 

P.P.U. Sawent  

Maciej Sawicki 

ul. Zachodnia 57 

05-816 Opacz 

232 513,02 285 991,01 60 miesięcy 70 dni 

 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

 

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

P.P.U. Sawent Maciej Sawicki (oferta nr 3) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących 

dokumentów:  

a) 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. 

Złożone wraz z ofertą zaświadczenie jest nieaktualne. 
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b) 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. 7.2 c) SIWZ. 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

Następnie merytorycznej oceny ofert dokonał Główny specjalista ds. zabezpieczenia instalacji 

sanitarnych w Teatrze Narodowym.  

 

Po przeanalizowaniu złożonych ofert, na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. („Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”) – Teatr odrzucił:  

a) ofertę nr 1 – FHU ESKIMO, ul. Mickiewicza 43A, 05-200 Wołomin – Wykonawca złożył 

ofertę nie zgodną z Załącznikiem nr 4 do SIWZ w następujących punktach: 1, 6, 13, 15, 16, 17, 

18, 21, 24, 26, 28, 30. 

b) ofertę nr 2 – ELTRI Sp. z o. o., ul. Plażowa 3, 04-666 Warszawa – Wykonawca złożył ofertę 

nie zgodną z Załącznikiem nr 4 do SIWZ w następujących punktach: 6, 7, 20, 26, 31,  oraz brak 

danych do porównania odnośnie punktów: 23, 27, 30. 

c) ofertę nr 3 – P.P.U. Sawent Maciej Sawicki, ul. Zachodnia 57, 05-816 Opacz – Wykonawca 

złożył ofertę nie zgodną z Załącznikiem nr 4 do SIWZ w następujących punktach: 6, 7, 17, 20, 

26, 31, 32 oraz brak danych do porównania odnośnie punktów: 21, 22, 23, 27, 30. 

 

 

 

W związku z brakiem ważnych ofert Teatr unieważnił postępowanie na podstawie  

art. 93 ust. 1 pkt. 1  ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


