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Dyrektor 

 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE ZAMÓWIENIA KULTURALNEGO – USŁUGA 

CHARAKTERYZATORSKA ORAZ FRYZJERSKA DLA TEATRU MUZYCZNEGO ROMA. 

 
Teatr Muzyczny Roma działając na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. 
zm.) w związku z  art. 4d ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 , 1693 
i 2215), informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: 
- zadanie nr 1 - Anna Stokowska Make-up Art, ul. Żeromskiego 44/50 m.31, 01-831 
Warszawa z ceną 670 100,68 zł, 
- zadanie nr 2 - Anna Stokowska Make-up Art, ul. Żeromskiego 44/50 m.31, 01-831 
Warszawa z ceną 393 124,21 zł. 
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert 
przewidzianych w pkt. 13 ogłoszenia o zamówieniu (zwanej dalej Ogłoszeniem): Cena – 70 
%, Doświadczenie – 30%. 
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) Anna Stokowska Make-up Art., ul. Żeromskiego 44/50 m.31, 01-831 Warszawa (dotyczy 
zadania nr 1 i 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: 
 
Zadanie nr 1: 
 

Wykonawca 
Liczba punktów w 

kryterium  
Cena 

Liczba punktów w 
kryterium  

Doświadczenie 

Liczba punktów 
RAZEM 

 

Anna Stokowska Make-up Art 70 0 70 
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Zadanie nr 2: 
 

Wykonawca 
Liczba punktów w 

kryterium  
Cena 

Liczba punktów w 
kryterium  

Doświadczenie 

Liczba punktów 
RAZEM 

 

Anna Stokowska Make-up Art 70 0 70 

 

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

Cena oferty analizowanej       
X   70 pkt. 

 
Punktacja w kryterium „Doświadczenie” została przyznana na podstawie informacji 
zawartych w wykazie usług złożonym w celu poddania ocenie punktowej w ramach 
kryterium „Doświadczenie”.  
W ocenie brane było pod uwagę dodatkowe doświadczenie Wykonawcy polegające na: 
- zadanie nr 1 – wykonywaniu makijaży na twarzach i ciałach aktorów dla potrzeb 
scenicznych, filmowych lub telewizyjnych o wartości co najmniej 10 000 zł netto, 
- zadanie nr 2 – wykonywaniu fryzur dla potrzeb scenicznych, filmowych lub telewizyjnych 
o wartości co najmniej 10 000 zł netto. 
W sytuacji niezłożenia wypełnionego Załącznika nr 3 do Ogłoszenia Oferta Wykonawcy w 
ramach przedmiotowego kryterium oceny otrzyma 0 pkt. 
Wykonawca nie załączył do oferty wykazu dodatkowych realizacji.  
 

 

 

 


