
 
 

 

            
  Warszawa, 19.04.2022 r.  

Postępowanie 1/K/2022 

 
Dotyczy: Postępowania na zamówienie kulturalne pn. OBSŁUGA 

CHARAKTERYZATORSKA I FRYZJERSKA NA POTRZEBY PRÓB I SPEKTAKLI 

W TEATRZE MUZYCZNYM ROMA. 

 
 
Teatr Muzyczny Roma działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 194 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 
roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, iż 
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: 
- zadanie nr 1 - Anna Stokowska Make-up Art, ul. Żeromskiego 44/50, 01-831 
Warszawa z ceną 561 931,65 zł, 
- zadanie nr 2 – Anna Stokowska Make-up Art, ul. Żeromskiego 44/50, 01-831 
Warszawa z ceną 204 346,80 zł. 
Wykonawca, w poszczególnych częściach zamówienia, przedstawił najkorzystniejsze 
oferty pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 13 ogłoszenia o 
zamówieniu (zwanej dalej Ogłoszeniem): Cena – 70 %, Doświadczenie – 30%. 
Wykonawca, w poszczególnych częściach zamówienia, otrzymał największą liczbę 
punktów przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w Ogłoszeniu. Zamówienie 
zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu odnośnie każdej z części zamówienia. 
 
W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
- Anna Stokowska Make-up Art, ul. Żeromskiego 44/50, 01-831 Warszawa (zadanie nr 
1 i zadanie 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  

 

RAZEM 
punktów 

Anna Stokowska Make-up Art 70 30 100 



 

 

2 
 

 
Zadanie nr 2: 

Wykonawca 

 
Liczba punktów w 

kryterium  

 
Cena 

 

Liczba punktów w 
kryterium  

 
Doświadczenie  

 

 

RAZEM 
punktów 

Anna Stokowska Make-up Art 70 30 100 

 
Zamawiający informuje również, że umowa w sprawie zamówienia publicznego 
zostanie zawarta w dniu 20.04.2022 r. 
 
 
 


