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Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

Dotyczy: II części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 
komputerowego na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie informuje, że 
w wyżej wymienionym postępowaniu została wybrana oferta Wykonawcy: 
 

TECHMAQ KONRAD POPŁAWSKI ul. Smoluchowskiego 5/74, 02 – 679 Warszawa, 
 
który za złożoną ofertę otrzymał największą liczbę punktów – 79,95 pkt w kryteriach oceny ofert oraz wykazał 
brak podstaw do wykluczenia: 
 

 cena oferty: 42.927,29 zł brutto (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia 
siedem, 29/100) – 39,95 pkt, 

 parametry urządzeń: 3 ppkt za parametry zaoferowanych urządzeń – 40 pkt. 
 
tabela – ocena ofert 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium 

Cena* 

waga 60% 

Liczba punktów w kryterium 

Parametry urządzeń 

waga 40% 

Razem 

2 

„COM” MICHAŁ KARCZEWSKI 

ul. Rembielińska 3/8 

03 – 343 Warszawa 

27,17 
40,00 

(3 ppkt za parametry urządzeń) 
67,17 

3 

Cortland Sp. z o. o. 

ul. Zgoda 38 

60 – 122 Poznań 

32,66 
40,00 

(3 ppkt za parametry urządzeń) 
72,66 

5 

TECHMAQ KONRAD POPŁAWSKI 

ul. Smoluchowskiego 5/74 

02 – 679 Warszawa 

39,95 
40,00 

(3 ppkt za parametry urządzeń) 
79,95 

6 

ATUT CENTRUM Sp. z o. o. 

ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134 

02 – 972 Warszawa 

60,00 
0,00 

(0 ppkt za parametry urządzeń) 
60,00 

 

Uwaga: 
* Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę komputerów przenośnych – objętych 
odwrotnym obciążeniem VAT. Zamawiający do obliczenia punktacji w kryterium ceny zgodnie z dyspozycją 
zawartą w art. 91 ust. 3 a Ustawy przyjął ceny wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT). 
 


