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Warszawa, dnia 19.08.2020 r. 
 
Nasz znak 
ZP. 260.11.2020 

 
Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi nadzoru 
inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej nad 
realizacją robót budowlanych polegających na „Budowie instalacji oddymiającej 
mechanicznej klatek schodowych KS08, KS09, KS10, KS13, KS29 w budynku Teatru 
Wielkiego – Opery Narodowej”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1843 z późn. zm.), Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie informuje, że w wyżej wymienionym 
postępowaniu zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy została wybrana oferta Wykonawcy: 
 

WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o. o. ul. Prosta 7, 07 – 410 Ostrołęka, 
 

który złożył ofertę najkorzystniejszą i wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia: 
 

− cena oferty: 55.350,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt, 00/100) – 60 pkt, 

− doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 4 
roboty – 40,00 pkt, 

 

tabela – ocena ofert niepodlegających odrzuceniu z postępowania 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium 

Cena 

waga 60% 

 

Liczba punktów w kryterium* 

Doświadczenie zawodowe Inspektora 
nadzoru inwestorskiego specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej  

waga 40% 

Razem 

1 
WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o. o. 

ul. Prosta nr 7 
07-410 Ostrołęka 

60,00  40,00 100,00 

 
* Wykonawca w dołączonym do oferty załączniku nr 8a w tabeli, w kolumnie pn. „Nazwa i zakres robót budowlanych” wykazał 4 roboty 
nadzorowane przez wskazanego w ofercie Inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz dołączył 
dokumenty potwierdzające w/w fakt. Ponieważ wszystkie w/w roboty spełniały wymogi określone przez Zamawiającego w Rozdziale XVII 
SIWZ pkt 2 Wykonawca otrzymał (zgodnie z zapisami w/w Rozdziału) 40,00 ppkt. Następnie uzyskane podpunkty zostały przeliczone 
zgodnie ze wzorem podanym w opisie kryterium „Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej”. 
wskutek czego oferta Wykonawcy uzyskała w nim 40,00 punktów. 

 


