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Teatr Narodowy                 Warszawa, dn. 8 kwietnia 2021 r. 

Plac Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 1/2021 

D-ZP.26.1.2021       

         

 

OGŁOSZENIE 
 

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  

  –  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – 

 pn.: „Świadczenie na rzecz Teatru Narodowego usług informatycznych”. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 24.03.2021 r., do godz. 10:00 wpłynęły  

3 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 

1 

MIKRONEX SERWIS 

KOMPUTEROWY 

P.U.H. Paweł Kucharski 

ul. Malborska 14 C m. 21 

03-286 Warszawa 

11 450,00 14 083,50 4 000,00 

2 
SENETIC S.A. 

ul. Kościuszki 227 

40-600 Katowice 

13 500,00 16 605,00 4 000,00 

3 

PIOTR MAJDAN &CO. 

DELIVERING & 

IMPROVING 

Ul. Ligustrowa 10 

03-995 Warszawa 

9 425,00 11 592,75 4 000,00 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

1) Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Teatr wezwał Wykonawcę MIKRONEX SERWIS 

KOMPUTEROWY P.U.H. Paweł Kucharski (oferta nr 1) do złożenia następujących 

podmiotowych środków dowodowych: 

a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt 8.1.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz  

art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ – zgodnie  

z pkt 8.2.1a SWZ, 
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b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – patrz pkt 7.3 SWZ – zgodnie  

z pkt 8.2.1b SWZ, 

c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane,  

oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,  

a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – w wykazie 

należy podać usługi, które spełniają wymagania Zamawiającego, określone w pkt 7.4.1 

SWZ – zgodnie z pkt 8.2.1c SWZ, 

d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych  

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w wykazie osób 

należy uwzględnić osoby, o których mowa w pkt 7.4.2 SWZ – zgodnie z pkt 8.2.1d SWZ, 

e) dokumentów potwierdzających 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 7.4.4a – d SWZ  – zgodnie  

z pkt 8.2.1e SWZ, 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

 

2) Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, Teatr wezwał Wykonawcę MIKRONEX SERWIS 

KOMPUTEROWY P.U.H. Paweł Kucharski (oferta nr 1): 

a) do złożenia tłumaczeń na język polski przedstawionych w ofercie certyfikatów – zgodnie 

z pkt 9.2.5 SWZ, 

b) do wskazania osób bezpośrednio wykonujących czynności w siedzibie Zamawiającego – 

zgodnie z pkt 7.4.2b SWZ.  

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty i wyjaśnienia. 
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Teatr odrzucił ofertę nr 3 – PIOTR MAJDAN & CO. DELIVERING & IMPROVING, 

ul. Ligustrowa 10, 03-995 Warszawa – odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana  

w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub 

przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 

zamawiającego.” 

Art. 63 ust. 2 ustawy Pzp stanowi: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie  

o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1, składa 

się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”                                                 

Jednocześnie w SWZ w pkt 9.2.6 Zamawiający określił, że: „Ofertę składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”                        

 

Wykonawca złożył ofertę, która nie została prawidłowo podpisana. Złożenie oferty bez podpi-

su elektronicznego jest uchybieniem nieusuwalnym i jest niezachowaniem formy wymaganej 

przepisami. 

 

 

Teatr na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp stwierdza, że najkorzystniejszą  

ofertę złożyła firma MIKRONEX SERWIS KOMPUTEROWY P.U.H. Paweł Kucharski 

(oferta nr 1). Wykonawca złożył wszystkie wymagane dokumenty i wyjaśnienia,  

spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść jego oferty odpowiada treści specyfikacji 

warunków zamówienia.  

Teatr ocenił ofertę nr 1 zgodnie z przyjętymi w SWZ kryteriami: cena – 60 %  

oraz kara umowna – 40 %. Oferta otrzymała 100 punktów.  

 

 

Zamówienie Teatru na świadczenie na rzecz Teatru Narodowego usług informatycznych 

będzie realizowała firma MIKRONEX SERWIS KOMPUTEROWY P.U.H. Paweł 

Kucharski, ul. Malborska 14 C m. 21, 03-286 Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

      Podpisała: 

         

mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


