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Wojciech Kępczyński 
Dyrektor 

 

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 

DOSTAWĘ RUCHOMYCH GŁOWIC DO PARKU OŚWIETLENIOWEGO ORAZ 

AKTUALIZACJĘ OPROGRAMOWANIA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH. 

 
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: 
- Zadanie nr 1 - Prolight Sp. z o.o., ul. 3 Maja 183, 05-800 Pruszków z ceną 337 933,89 
zł;  
- Zadanie nr 2 - Prolight Sp. z o.o., ul. 3 Maja 183, 05-800 Pruszków z ceną 279 456,00 
zł. 
Wykonawca, w poszczególnych częściach zamówienia, przedstawił najkorzystniejsze 
oferty pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ): Cena 60%, Serwis – 15%, 
Parametry techniczne – 5%, Gwarancja - 20%. 
Wykonawca, w poszczególnych częściach zamówienia, otrzymał największą liczbę 
punktów przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ. Zamówienie zostanie 
udzielone Wykonawcy, który w każdym z zadań złożył najkorzystniejszą ofertę 
niepodlegającą odrzuceniu. 
 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
1) Prolight Sp. z o.o., ul. 3 Maja 183, 05-800 Pruszków (oferta dotyczy zadania nr 1 
oraz nr 2). 
 
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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Zadanie nr 1 

Wykonawca 

 

Liczba punktów 

w kryterium  

CENA 

 

 

Liczba punktów 

w kryterium 

SERWIS 

Liczba punktów 

w kryterium  

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Liczba punktów 

w kryterium  

GWARANCJA  

 

RAZEM 

 

Prolight Sp. z 
o.o. 

60 15 0 5 80 

 
Zadanie nr 2 
 

Wykonawca 

 

Liczba 

punktów w 

kryterium  

CENA 

 

 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

SERWIS 

Liczba punktów 

w kryterium  

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Liczba punktów w 

kryterium  

GWARANCJA  

 

RAZEM 

 

Prolight Sp. z 
o.o. 

60 15 0 5 80 

 

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 „Serwis” została przyznana na podstawie ofertowych 
zobowiązań Wykonawców, gdzie zobowiązanie się do świadczenia usług serwisu przez 
określony okres czasu powodowało przyznanie punktów zgodnie z wytycznymi 
zamieszczonymi w SIWZ. 
 
Punktacja w kryterium „Parametry techniczne” została przyznana na podstawie 
deklarowanej mocy głowicy i źródła światła. Odpowiedni przedział mocy spowodował 
przyznanie konkretnych wartości punktowych. 
 
Punktacja w kryterium „Gwarancja” została przyznana na podstawie ofertowych 
zobowiązań Wykonawców, gdzie udzielenie dodatkowej gwarancji (ponad wymaganą 
minimalną) oznaczało przyznanie konkretnych wartości punktowych. 
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Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a Ustawy, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w 
sprawie zamówienia publicznego bezzwłocznie, W postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną 
ofertę (odnośnie każdej z części zamówienia). Zawiadomienia zostały przesłane 
faksem.  
 
 


