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Sprawa 14/2016       Warszawa, dn. 1.12.2016 r. 
 
 

Wojciech Kępczyński 
Dyrektor 

 
 
Dotyczy : DOPOSAŻENIA STUDIA NAGRAŃ W TEATRZE MUZYCZNYM ROMA. 

 
Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie (Zamawiający) działając zgodnie z art. 93 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) unieważnił postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego z powodu, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
 
W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
1. MBS Sp. z o.o., Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa (zadanie nr 1 i nr 2), 
2. Audiotech Anna Domańska, ul. Farbiarska 41A, 02-862 Warszawa (zadanie nr 2). 
 
Oferty ww. Wykonawców podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 
Ustawy z powodu, iż ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Wykonawcy, zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia oraz pkt. 
10.6.4. oraz wzorem formularza ofertowego mieli załączyć do oferty „Wykonawca jest 
zobowiązany dołączyć do oferty szczegółowy wykaz oferowanego sprzętu wraz z 
kartami produktu dostarczonymi przez producenta. Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć kartę katalogową dla urządzenia. Zamawiający dopuszcza dostarczenie kart 
produktów w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski”. 
 
Ponadto oferta podlegają odrzuceniu z powodu: 
1. MBS Sp. z o.o., Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa (zadanie nr 1 i nr 2). 
Następujące parametry nie są zgodne z wymaganymi w SIWZ: 
 
Zadanie 2, punkt 5: 
siwz: 
2 z 4 kanałów mikrofonowych z wbudowanym 3 pasmowym korektorem w formie  
modułu w standardzie 500; 
oferta: 
2 z 4 kanałów mikrofonowych z wbudowanym 3 pasmowym korektorem będącym  
integralną częścią kanału, a nie modułem w standardzie 500 
 
 
2. Audiotech Anna Domańska, ul. Farbiarska 41A, 02-862 Warszawa (zadanie nr 2). 
Następujące parametry nie są zgodne z wymaganymi w SIWZ: 
Oferta 2: 
 
Zadanie 2, punkt 5: 
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siwz: 
Kanały z przedwzmacniaczami mikrofonowymi: 
wzmocnienie: +10 do +65 dB; 
oferta: 
wzmocnienie +15 do +75dB; 
 
siwz: 
Kanały z przedwzmacniaczami mikrofonowymi: 
- załączany filtr dolnozaporowy; 
oferta: 
brak filtrów dolnozaporowych. 
 

W imieniu Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie dziękujemy Państwa Firmie za 

wzięcie udziału w postępowaniu i złożenie swojej oferty. 

 

Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie otrzymania 

niniejszego pisma poprzez zwrotne odesłanie na numer faksu +48 22 621 

72 33. 

 

Z poważaniem, 


