
 

 

 

 

Sprawa 7/2019                  Warszawa, dnia 23.05.2019 r. 

 

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 

KONSERWACJĘ INSTALACJI W BUDYNKU I URZĄDZEŃ SCENICZNYCH W 

TEATRZE MUZYCZNYM ROMA. 

 
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: 
LPB Grzegorz Zyśk, ul. Pułtuska 1/1, 05-140 Serock z ceną 719 550,00 zł. 
 
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert 
przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ): 
cena - 60%, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia mające znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia - 40 %. 
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) LPB Grzegorz Zyśk, ul. Pułtuska 1/1, 05-140 Serock. 
 
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 SIWZ: 
 

Oferta najkorzystniejsza cenowo  

Cena oferty analizowanej       
X   60 pkt. 

 
Punktacja w kryterium „kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia mające znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia” została 
przyznana na podstawie doświadczenia zawodowego kluczowych osoby tj. dwóch 
elektryków/elektromonterów. Zamawiający weryfikował doświadczenie na podstawie 
wykazu oraz dowodów przedstawionych na potwierdzenie oświadczeń z wykazu. Zakres 
doświadczenia ocenianego w tym kryterium został określony w SIWZ. Zamawiający oceniał 
każdą ze wskazanych osób (w przedziale określonym w SIWZ) i dokonał zsumowania 
poszczególnych ocen. 
 
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a Ustawy, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego bezzwłocznie. Postępowanie o udzielenie zamówienia było 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i złożono tylko jedną ofertę. 
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały przesłane pocztą elektroniczną. 
 

 

 

 


