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Dotyczy  :  WYKONANIE  ANIMOWANYCH PROJEKCJI  MULTIMEDIALNYCH

NA EKRANY TYPU LED DO SPEKTAKLU PT. PILOCI.

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:
-  Platige Image S.A.,ul. Racławicka 99,  02-634 Warszawa (oferta nr 1) z

ceną  2  350  222,50  zł.  Wykonawca  przedstawił  najkorzystniejszą  ofertę  pod
względem kryteriów  oceny  ofert  przewidzianych  w  pkt.  11  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia  (zwanej  dalej  SIWZ):  Walory  artystyczne,  oryginalność,
kreatywność – 30%, Walory merytoryczne – 30%, Doświadczenie – 20%, Cena –
20%. 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)  Platige Image S.A.,ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa.

Streszczenie  oceny  i  porównanie  złożonych  ofert  wraz  z  punktację  przyznaną
ofertom:

Numer
oferty

Liczba pkt w
kryterium 
WALORY

ARTYSTYCZNE,
ORYGINALNOŚĆ,
KREATYWNOŚĆ

Liczba pkt w
kryterium 
WALORY

MERYTORYCZNE

Liczba pkt w
kryterium 

DOŚWIADCZENIE

Liczba pkt w
kryterium 

CENA

Razem 

1 20,53 23,83 20 20 84,36

Punktacja  w  kryterium  „Walory  artystyczne,  oryginalność,  kreatywność”  została
przyznana po analizie próbki dołączonej do oferty. Ocenie podlegały  rozplanowanie



akcji na ruchomych ekranach LED, estetyka, oryginalność. Każdy z członków komisji
przetargowej  dokonał  indywidualnej  oceny,  po  czym  wartości  uśredniono.
Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 30 pkt. w tym kryterium.
Punktacja w kryterium „Walory merytoryczne” została przyznana po analizie próbki
dołączonej do oferty.  Ocenie podlegały spójność materiału ze scenariuszem i opisem
spektaklu,  odzwierciedleniem  tempa  i  miejsca  akcji,  charakterystyką  postaci,
spójność materiału z koncepcją  scenograficzną projekcji, zgodność postaci i miejsc
akcji  z  tłem  historycznym.  Każdy  z  członków  komisji  przetargowej  dokonał
indywidualnej  oceny,  po  czym  wartości  uśredniono.  Wykonawca  mógł  uzyskać
maksymalnie 30 pkt. w tym kryterium.

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

Liczba zrealizowanych zamówień 

Największa liczba zrealizowanych zamówień     
X  20 pkt.

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

Oferta najkorzystniejsza cenowo 

Cena oferty analizowanej      
X   20 pkt.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i  nie podlega wykluczeniu z
przedmiotowego postępowania. Oferta Wykonawcy nie podlegają odrzuceniu.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1b, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia  publicznego  bezzwłocznie  –  w  postępowaniu  prowadzonym  w trybie
przetargu  ograniczonym złożono  tylko  jedna ofertę  oraz  nie  wykluczono  żadnego
wykonawcy.
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