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DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE ZAMÓWIENIA SPOŁECZNEGO NA OBSŁUGĘ 

WIDZÓW PODCZAS WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH. 

 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zamówienia społecznego na 
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 138o w zw. z art. 138g (zwanej dalej 
Ustawą), Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie (Zamawiający) informuje, iż jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę: 
Torre Eventi Agata Wróblewska, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 48/104, 03-982 Warszawa 
z ceną 1 289 187,60 zł. 
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert 
przewidzianych w pkt. 13 ogłoszenia o udzielanym zamówieniu społecznym (zwanym dalej 
Ogłoszeniem): Cena - 65%, Doświadczenie Wykonawcy – 20%, Kwalifikacje i doświadczenie 
personelu - 15%. 
Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów przyznaną zgodnie z opisem 
zamieszczonym w Ogłoszeniu. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 
 
W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
1) Torre Eventi Agata Wróblewska, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 48/104, 03-982 
Warszawa. 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw do 
wykluczenia. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu. 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktację przyznaną ofertom: 
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Punktacja w kryterium „Cena” została przyznana na podstawie wzoru matematycznego 
umieszczonego w Ogłoszeniu: 
 

Oferta najkorzystniejsza cenowo  

Cena oferty analizowanej       
X   65 pkt. 

 
Punktacja w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” została przyznana na podstawie na 
podstawie zsumowanych trzech najwyższych zamówień spełniających warunki opisane w 
pkt. 5.3 i następującego wzoru zamieszczonego w Ogłoszeniu: 
 
Wartość zamówień w analizowanej ofercie   

Największa łączna wartość zamówień   
X 20 pkt. 

 
Punktacja w kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie personelu” została przyznana na 
podstawie załączonego do oferty wykazu osób mających uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia. Zamawiający przyznał punkty w podkryterium - doświadczenie – na podstawie 
zamieszczonej tabeli w Ogłoszeniu. Zamawiający nie przyznał punktów w podkryteriach kurs 
pierwszej pomocy oraz szkolenie z technik sprzedaży ponieważ zgodnie z opisem oceny nie 
wszystkie wskazane w wykazie osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje. 
 
Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 

iż w dniu 18.09.2017 r. zawarł umowę w przedmiotowym postępowaniu z Torre Eventi Agata 

Wróblewska, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 48/104, 03-982 Warszawa.  

 
 

 

 


