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Dyrektor  

 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA USŁUGI DRUKU I 

POLIGRAFII DLA TEATRU MUZYCZNEGO ROMA. 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania o cenę na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z  2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z  2014 
r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z  2015 r. poz. 349, 478 i 605 (zwanej dalej 
Ustawą), Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie (Zamawiający) informuje na podstawie art. 92 
Ustawy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: 
- Drukarni Murubumbel Paweł Gmitruk, ul. Żagańska 1, 04-713 Warszawa z ceną 
121 339,50 zł. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę kryteria 
oceny ofert przewidziane w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej 
dalej SIWZ) tj. Cena - 100 pkt (najniższa cena). Wykonawca otrzymał największą liczbę 
punktów przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie 
udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 
 
W ww. postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
1. Algraf Drukarnia Offsetowa s.c. Paweł Pietraszewski, Michał Pietraszewski, ul. Staniewicka 
1, 03-310 Warszawa, 
2. Drukarnia Murubumbel Paweł Gmitruk, ul. Żagańska 1, 04-713 Warszawa. 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktację przyznaną ofertom: 

Numer oferty Liczba punktów przyznana ofercie (kryterium „cena”) 

1 44,88 

2 100 

 
Punktacja w kryterium „Cena” została przyznana na podstawie wzoru matematycznego 
umieszczonego w SIWZ. 

Oferta najkorzystniejsza cenowo  

Cena oferty analizowanej   
X  100 pkt 

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zostali wykluczeni z udziału w 
postępowaniu. Oferty pozostałych Wykonawców nie podlegają odrzuceniu. 
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Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a Ustawy, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę bezzwłocznie 
– w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prowadzonym w trybie zapytania o cenę 
nie wykluczono żadnego wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty. Powiadomienia 
dotyczące wyniku postępowania zostaną przesłane pocztą. 

 

 


