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DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. DOSTAWA 

ROBO SPOTÓW DO TEATRU MUZYCZNEGO 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: 
- Prolight Sp. z o.o., ul. 3 Maja 183, 05-800 Pruszków z ceną 377 364,00 zł. 
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert 
przewidzianych w pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ): 
cena - 60%, serwis – 20%, gwarancja - 10%. 
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) Prolight Sp. z o.o., ul. 3 Maja 183, 05-800 Pruszków 
 
Wykonawca 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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Prolight Sp. z o.o. 70 20 10 100 

 
 

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

Oferta najkorzystniejsza cenowo  

Cena oferty analizowanej       
X   70 pkt. 
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Punktacja w kryterium „Serwis” została przyznana na podstawie oświadczenia ofertowego 
wykonawcy. Za zobowiązanie się do świadczenia usług serwisu (serwis podstawowy plus 
ewentualny okres rozszerzony) na okres dłuższy niż 12 miesięcy (wymagany) wykonawca 
otrzymał punkty zgodnie z zakresem opisanym w SIWZ. 
 
Punktacja w kryterium „Gwarancja” została przyznana na podstawie oświadczenia 
ofertowego wykonawcy. Za zobowiązanie się do świadczenia gwarancji (gwarancja 
podstawowa plus ewentualny okres rozszerzonej gwarancji) na okres dłuższy niż 24 miesięcy 
(wymagany) wykonawca otrzymał punkty zgodnie z zakresem opisanym w SIWZ. 
 
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. 
 
 


