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Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zamówienia na usługi
kulturalne

pn.

OBSŁUGA

WIDOWNI,

SZATNI,

ORAZ

PROWADZENIE

SPRZEDAŻY GADŻETÓW PODCZAS SPEKTAKLI W TEATRZE SYRENA.

Teatr Syrena (Zamawiający) działając na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 194) w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), informuje, iż jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę:
- Torre Eventi Agata Wróblewska, ul. Arabska 1A/40, 03-977 Warszawa z ceną 325 880,14
zł.
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert
przewidzianych w pkt. 13 ogłoszenia o zamówieniu (zwanej dalej Ogłoszeniem): Cena 65%, Doświadczenie Wykonawcy - 15 %, Doświadczenie Pracowników (doświadczenie,
kurs pierwszej pomocy) – 10%, Kryterium dostępności – 10%.
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) Torre Eventi Agata Wróblewska, ul. Arabska 1A/40, 03-977 Warszawa,
2) Firma Sawicki – Obsługa Widowni Teatralnych s.c. Lech Sawicki, Alicja Sawicka, ul.
Bogatyńska 10A/30, 01-461 Warszawa.
Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wykazali brak podstaw do
wykluczenia. Oferty Wykonawców nie podlegają odrzuceniu.
Zgodnie z pkt. 20.1 Ogłoszenia, Zamawiający poprawił w treści oferty Torre Eventi Agata
Wróblewska oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek. Wykonawca dokonał błędnego mnożenia w
pozycjach: „Spektakle na scenie Bistro pod Syreną do 3 godzin” i „Spektakle na scenie
Bistro pod Syreną powyżej 3 do 5 godzin”. Wykonawca w pierwszej z wymienionych
pozycji otrzymał błędny wynik 3 696,00 zł, a w drugiej 2 580,00 zł. Prawidłowe wyniki
mnożenia to odpowiednio 7 392,00 zł i 5 160,00 zł. Łączna cena oferty wynosi 271 219,20
zł netto, zamiast błędnie podanej kwoty 264 943,20 zł netto. Właściwa cena ofertowa
brutto to kwota 333 599,62 zł, zamiast błędnie podanej 325 880,14 zł. Wykonawca podał
odpowiednie stawki podatku VAT.
Punktacja w kryterium „Cena” została przyznana na podstawie wzoru matematycznego
umieszczonego w Ogłoszeniu:
Oferta najkorzystniejsza cenowo
Cena oferty analizowanej

X 65 pkt.

1

Punktacja w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” została przyznana na podstawie
wykazu zrealizowanych zamówień oraz dowodów potwierdzających należyte ich
wykonanie. Każdy z Wykonawców otrzymał maksymalną liczbę punktów ponieważ
przedstawił 5 zamówień, o których mowa w pkt. 13.2b Ogłoszenia.
Punktacja w kryterium „Doświadczenie Pracowników” została przyznana na podstawie
wykazu osób mających realizować przedmiotowe zamówienie. Każdy z Wykonawców
otrzymał maksymalną liczbę punktów ponieważ przedstawił co najmniej 6 osób z
wymaganym 4 letnim doświadczeniem lub dłuższym. Ponadto co najmniej 6
wymienionych w wykazie osób ukończyło kurs udzielania pierwszej pomocy.
Punktacja w kryterium „Kryterium dostępności” została przyznana na podstawie
ofertowych zobowiązań Wykonawców. Wykonawcy zobowiązali się do zatrudnienia, w
ramach realizacji zamówienia, osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych i osoby powyżej 50 roku życia.
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