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Sprawa 2/2017        Warszawa, dnia 11.04.2017 r. 

 
Wojciech Kępczyński 

Dyrektor 

 

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 

ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, MODERNIZACJĘ I MONTAŻ ZAPADNI 

SCENICZNYCH. 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu 
nieograniczonego 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 Mikor Inżyniering Sp. z 
o.o., ul. Pożaryskiego 28 bud. 22, 04-703 Warszawa z ceną 1 345 620,00 zł.  
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert 
przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej 
SIWZ): Cena - 60%, Koncepcja wykonania zapadni nr 10 – 30%, Gwarancja i rękojmia 
- 10%. Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów przyznaną zgodnie z opisem 
zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 
 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
1) BSC System Sp. z o.o., ul. Zielone Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa, 
2) Mikor Inżyniering Sp. z o.o., ul. Pożaryskiego 28/22, 04-703 Warszawa. 
 
Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wykazali brak podstaw do 
wykluczenia. Oferty Wykonawców nie podlegają odrzuceniu. 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktację przyznaną ofertom: 
 

Wykonawca 

 

Liczba punktów w 

kryterium CENA 

 

 

Liczba punktów w 

kryterium  

KONCEPCJA 

WYKONANIA 

ZAPADNI NR 10 

 

Liczba punktów w 

kryterium  

GWARANCJA I 

RĘKOJMIA 

 

RAZEM 

 

Mikor 

Inżyniering Sp. z 

o.o. 

60 24 
(4,0,10,10) 

10 94 
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BSC System Sp. 

z o.o. 
46,99 21 

(5,5,10,1) 
10 77,99 

 

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

Cena oferty analizowanej       
X   60 pkt. 

 
 
Punktacja w kryterium „Koncepcja wykonania zapadni nr 10” została przyznana na 
podstawie ofertowych zobowiązań Wykonawców, po analizie załączonych do oferty 
koncepcji. Zamawiający przyznał punkty w sposób określony w wytycznych ze SIWZ, 
gdzie przypisano liczbę punktów do poszczególnych parametrów oferowanego 
rozwiązania. 
 
Punktacja w kryterium „Gwarancja i rękojmia” została przyznana na podstawie 
ofertowych zobowiązań Wykonawców, gdzie udzielenie dodatkowej gwarancji (ponad 
wymaganą minimalną) oznaczało przyznanie konkretnych wartości liczbowych. 
 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w 
sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienia zostały przesłane 
faksem. Zamawiający podpiszę umowę najwcześniej w dniu 19.04.2017 r. 

 

 

 


