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Sprawa 8/2016        Warszawa, dnia 28.04.2016 r. 

 
 

Wojciech Kępczyński 
Dyrektor 

 
 

Dotyczy : REMONT DACHU WRAZ Z PRZESTRZENIAMI PODDASZY NAD 

WIDOWNIĄ I SCENĄ TEATRU MUZYCZNEGO ROMA W WARSZAWIE ORAZ 

WYKONANIE INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu ograniczonego na 
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą) Teatr Muzyczny 
ROMA w Warszawie (Zamawiający) informuje na podstawie art. 92 Ustawy, iż jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę: 
- Syntax Sp. z o.o., ul. Jeździecka 20, 05-077 Warszawa-Wesoła z ceną 
1 152 100,00 zł. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem 
kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 11 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (zwanej dalej SIWZ): Cena – 70%, a. Cena – 70%, Gwarancja i rękojmia – 
15%, Koncepcja i Harmonogram – 15%. 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) Syntax Sp. z o.o., ul. Jeździecka 20, 05-077 Warszawa-Wesoła. 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktację przyznaną ofertom: 
 

Numer oferty 

 
Liczba pkt w 
kryterium 

CENA 
 

Liczba pkt w 
kryterium  

GWARANCJA I 
RĘKOJMIA 

Liczba pkt w 
kryterium  

KONCEPCJA I 
HARMONOGRAM  

Razem  
 

1 70 15 8 93 

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

Cena Najniższej Oferty  
 Kc = -----------------------------------  x 70 pkt.  

 Cena oferty badanej  

 



 
 

2

Punktacja w kryterium „Gwarancja i rękojmia” została przyznana na podstawie wzoru 
matematycznego umieszczonego w SIWZ: 
 
Liczba punktów oferty = (najdłuższy  okres  gwarancji i rękojmi na realizację prac 
będących przedmiotem  zamówienia x 15)/ okres  gwarancji i rękojmi  w ofercie 
ocenianej. 

Punktacja w kryterium „Koncepcja i Harmonogram” została przyznana na podstawie 
załączonego do oferty dokumentu dotyczącego koncepcji i harmonogramu wykonania 
zamówienia i wszystkich prac towarzyszących, który to dokument zawiera szczegółowy 
opis terminów wyrażonych w kolejnych dniach kalendarzowych przewidzianych na 
realizację zadania od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia do 
dnia zakończenia realizacji umowy. Wykonawca otrzymał punkty zgodnie z opisem 
zamieszczonym w SIWZ. 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z 
przedmiotowego postępowania. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu. 
 
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1b oraz 3b Ustawy, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę 
w sprawie zamówienia publicznego bezzwłocznie – w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu ograniczonym złożono tylko jedna ofertę oraz nie wykluczono z 
postępowania żadnego wykonawcy (upłynął termin na wniesienie odwołania). 
 

 

 
 


