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10/2019                                                             Warszawa 22.07.2019 r. 

 
 

Informacja z publicznego otwarcia ofert  w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

DOSTAWA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED DO TEATRU 
MUZYCZNEGO ROMA. 

 
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.07.2019 r. o godz. 13:45. 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający – zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy - 
podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 
(brutto) 1 144 084,50 zł w tym: 
- zadanie nr 1 – 552 270,00 zł, 
- zadanie nr 2 – 591 814,50 zł. 
 
W terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 22.07.2019 r. do godz. 13:30 
wpłynęła jedna oferta, która znajdowała się w zamkniętej i oznaczonej zgodnie z SIWZ 
kopercie (opakowaniu). 
 
Podczas otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy – zostały podane następujące 
informacje: 
 
Zadanie nr 1 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
 

Cena 
 

Parametry techniczne  
Gwarancja, 

serwis i 
konserwacja 

1 
Prolight Sp. z o.o., 

ul. 3 Maja 183, 
05-800 Pruszków 

506 760,00 
zł 

- Urządzenia posiadają możliwość 
uzyskania efektu Beam poprzez 

świecenie z kątem 4 stopnie: TAK  
 

- Urządzenia posiadają możliwość 
dodatkowego modyfikowania strumienia 

światła zapewniająca efekty 
przestrzenne i graficzne jak owalizator, 
ruchome soczewki czołowe lub efekt 

flower: TAK  
 

- Urządzenia posiadają 18 bitowy dimer: 
TAK 

 
- Urządzenia mają wbudowaną obsługę 
protokołów sterowania MAnet i MAnet2 
(kompatybilny z konsoletą posiadaną 

przez Zamawiającego) : TAK 

13 miesięcy 
powyżej 

wymaganych 

 
 



2 
 

Zadanie nr 2 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
 

Cena 
 

Parametry techniczne  
Gwarancja, 

serwis i 
konserwacja 

1 
Prolight Sp. z o.o., 

ul. 3 Maja 183, 
05-800 Pruszków 

625 332,00 
zł 

- Urządzenia posiadają możliwość 
symulacji lamp halogenowych: 750W, 
1.000W, 1.200W, 2.000W i 2.500W: 

TAK 
 

- Urządzenia posiadają 18 bitowy dimer: 
TAK 

 
- Urządzenia posiadają wbudowaną 

obsługę protokołów sterowania MAnet i 
MAnet2 (kompatybilny z konsoletą 

posiadaną przez Zamawiającego): TAK 
 

- Pojedyncze urządzenie waży poniżej 25 
kg ze względu na miejsce 
umiejscowienia w siedzibie 

Zamawiającego: TAK 

13 miesięcy 
powyżej 

wymaganych 

 


