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Warszawa, dnia 13.03.2018r. 
 

Nasz znak: 

ZP.260.3.2018 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń techniki oświetleniowej dla Teatru Wielkiego – Opery 

Narodowej w Warszawie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

Informacja dla Wykonawców 
 

Zamawiający Teatr Wielki – Opera Narodowa zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, poniżej podaje następujące informacje z otwarcia ofert: 
 

1.  Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć łącznie kwotę: 3.439.106,27 zł, oraz na realizacje poszczególnych części 

odpowiednio: 

Część I – 279.428,94 zł, 

Część II – 171.812,30 zł, 

Część III – 183.956,09 zł, 

Część IV – 866.194,29 zł, 

Część V – 305.117,66 zł, 

Część VI – 540.268,03 zł, 

Część VII – 244.556,87 zł, 

Część VIII – 847.772,09 zł. 
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2. Wykaz ofert złożonych w terminie, adresy Wykonawców a także ceny oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert. 
 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena zamówienia brutto Okres gwarancji 

Czas dostawy urządzenia 

zastępczego 

1 

SHOW DESING 

Marek Czarnik 

ul. Prusicka 31 

55 – 100 Trzebnica 

Wykonawca złożył oferty na 

część VI i VII. 

 

Część VI – 205.779,00 zł 

Część VII – 166.981,26 zł 

49 miesięcy gwarancji 

w przypadku każdej z części, 

na która Wykonawca złożył 

ofertę. 

10 dni 

w przypadku każdej 

z części, na która 

Wykonawca złożył ofertę. 

2 

LTT Sp. z o. o. 

ul. Bakalarska 17 

02 – 212 Warszawa 

Wykonawca złożył oferty na 

cześć I, III, IV oraz VI. 

 

Część I – 290.639,16 zł 

Część III – 206.271,00 zł 

Część IV – 611.383,80 zł 

Część VI – 510.031,80 zł 

49 miesięcy gwarancji 

w przypadku każdej z części, 

na która Wykonawca złożył 

ofertę. 

10 dni 

w przypadku każdej 

z części, na która 

Wykonawca złożył ofertę. 

3 

SG LIGHT Sp. z o. o. 

ul. Bokserska 45 

02 – 690 Warszawa 

Wykonawca złożył ofertę na 

części V. 

 

Część V – 591.630,00 zł 

49 miesięcy gwarancji 9 dni 

4 

PROLIGHT Sp. z o. o. 

ul. 3 Maja 183 

05 – 800 Pruszków 

Wykonawca złożył oferty na 

część II, V, VII oraz VIII. 

 

Część II – 166.998,16 zł 

Część V – 648.212,32 zł 

Część VII – 187.008,60 zł 

Część VIII – 783.819,88 zł 

49 miesięcy gwarancji 

w przypadku każdej z części, 

na która Wykonawca złożył 

ofertę. 

10 dni 

w przypadku każdej 

z części, na która 

Wykonawca złożył ofertę. 

5 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne 

„TEATR” 

Marek Gumiński 

ul. Grabowa 8 

Wykonawca złożył ofertę na 

część II. 

 

Część II – 144.185,40 zł 

49 miesięcy gwarancji 10 dni 
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05 – 501 Piaseczno 

 

 

3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone w SIWZ. 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 Ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od 

zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wykonawca może wykorzystać wzór 

przedstawiony w załączniku nr 4a do SIWZ. 


