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Informacja z publicznego otwarcia ofert  w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, MODERNIZACJA I 
MONTAŻ ZAPADNI SCENICZNYCH. 

 
Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 31.03.2017 r. o godz. 13:15. 
 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający – zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy - 
podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 
368 694,80 zł (brutto). 
 

W terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 31.03.2017 r. do godz. 13:00 
wpłynęły dwie oferty, które znajdowały się w zamkniętych i oznaczonych zgodnie z 
SIWZ kopertach (opakowaniach). 
 

Podczas otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy – zostały podane następujące 
informacje: 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
 

Cena 
 

Koncepcja wykonania zapadni nr 10 
Gwarancja  i 

rękojmia 

1 

BSC System, Sp. 
z o.o.,  

ul. Zielone 
Zacisze 1/214,  

03-294 
Warszawa 

1 718 310,00 
zł 

Głębokość podszybia tj. trwałych 
elementów konstrukcyjnych, 
zabezpieczających i maskujących 
platformę zapadni liczona pomiędzy 
płaszczyzną posadzki poziomu (-2) Teatru 
i poziomem (0) – najwyższym punktem 
zagłębienia platformy 
0,5 metra (zapadnia nr 10). 
 
Szerokość (dłuższy bok) podszybia 
rozumiana w celu usytuowania jak najdalej 
od fundamentów budynku  
5,6 metra (zapadnia nr 10). 
 
Głębokość posadowienia prowadnic 
zapadni/fundamentowania podszybia tj. 
głębokość wykopu pod elementy 
konstrukcyjne, zapadni liczona pomiędzy 
płaszczyzną posadzki poziomu (-2) Teatru 
i dnem wykopu  
2,0 metra (zapadnia nr 10). 
 
Prędkość poruszania się zapadni  
0,3 m/s (zapadnia nr 10). 

60 miesięcy 



2 
 

2 

Mikor Inżyniering 
Sp. z o.o.,  

ul. Pożaryskiego 
28/22,  
04-703 

Warszawa 

 

Głębokość podszybia tj. trwałych 
elementów konstrukcyjnych, 
zabezpieczających i maskujących 
platformę zapadni liczona pomiędzy 
płaszczyzną posadzki poziomu (-2) Teatru 
i poziomem (0) – najwyższym punktem 
zagłębienia platformy 
0,9 metrów (zapadnia nr 10). 
 
Szerokość (dłuższy bok) podszybia 
rozumiana w celu usytuowania jak najdalej 
od fundamentów budynku  
8,5 metrów(zapadnia nr 10). 
 
Głębokość posadowienia prowadnic 
zapadni/fundamentowania podszybia tj. 
głębokość wykopu pod elementy 
konstrukcyjne, zapadni liczona pomiędzy 
płaszczyzną posadzki poziomu (-2) Teatru 
i dnem wykopu  
1,5 metrów (zapadnia nr 10). 
 
Prędkość poruszania się zapadni  
0,6 m/s (zapadnia nr 10). 

60 miesięcy 

 


