
 
 

Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 7 grudnia 2020 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 14/2020     

D-ZP.26.14.2020   

OGŁOSZENIE 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzątanie pomieszczeń Teatru Narodowego  

w Warszawie, terenów zewnętrznych przyległych do budynków Teatru 

oraz terenu zespołu gablot reklamowych przy ul. Marszałkowska/Królewska. 

 

 

W wymaganym terminie – do dnia 04.12.2020 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 
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CENA                         

NETTO                                   

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

KARA  

UMOWNA 

1 

AMLUX Sp. z o.o. 

ul. Grójecka 77 

02-094 Warszawa 

775 680,15 948 416,96 1 500,00 PLN 

2 

FINO Sp. z o.o. 

ul. Traktorzystów 26 G 

02-495 Warszawa 

653 380,27 803 657,73  1 500,00 PLN 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę  

nr 1 – AMLUX Sp. z o.o., ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa – 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.”  

Warunkiem udziału w postępowaniu było wykazanie minimum trzech usług sprzątania 

świadczonych na rzecz instytucji kultury (zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej – tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406, art. 2.). Wykonawca wykazał trzy 

usługi sprzątania, w tym dwie usługi dla instytucji, które nie są instytucjami kultury zgodnie  

z definicją takich instytucji, zawartą w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej. 

 

Oferta nr 2 jest ważna. Teatr oceniła ją zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: cena – 

60% oraz kara umowna  – 40 %. Oferta nr 2 jako jedyna ważna oferta otrzymała 100 pkt.  

Zamówienie Teatru na sprzątanie pomieszczeń Teatru Narodowego w Warszawie, terenów 

zewnętrznych przyległych do budynków Teatru oraz terenu zespołu gablot reklamowych przy 

ul. Marszałkowska/Królewska będzie realizowała firma FINO Sp. z o.o., ul. Traktorzystów 26 G, 

02-495 Warszawa. 

Podpisała:   

 

mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk  

Przewodnicząca Komisji  

ds. przetargów publicznych w TN 


