Znak sprawy: AG-270-3-2018

Rzeszów; 23.08.2018

Zamawiający: Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów

Dotyczy:
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu
03.08.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 599441-N-2018 na stronie internetowej
www.teatr-rzeszow.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na wykonanie zamówienia pod
nazwą:
Realizacja imprez kulturalnych w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokoła 7, zawiadamia,
że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zamówienia pod nazwą: Realizacja imprez
kulturalnych w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez PRO-ART - Dariusz Śmigiel, UL. Białobrzeska
117A, 37-110 Żołynia.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, według kryteriów wyboru ofert ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz ogłoszeniem o zamówieniu, tj.: Cena - 50 %, rozumiana jako najkorzystniejsze dla
Zamawiającego wynagrodzenie Wykonawcy, jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego
zamówienia oraz Doświadczenie zawodowe Wykonawcy Dp – 50%. Wybrana oferta otrzymała liczbę
punktów: 100 pkt.
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Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 PZP, bezpośrednio przed otwarciem ofert, podał kwotę
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 196 800,00 zł brutto. Zgodnie z art. 93
ust. 4 PZP Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający, po analizie możliwości finansowych, zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację
zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta:

Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium

Liczba punktów
w kryterium

Cena

Doświadczenie
zawodowe Wykonawcy
Dp

100 pkt

100 pkt

PRO-ART – Dariusz Śmigiel

1.

Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty:
Ko= (C) x 50% + (Dp) x 50%
Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się ofertę z najwyższą końcową oceną Ko.

Ko= (C) x 50% + (Dp) x 50%
Ko= (100 pkt) x 50% + (100 pkt) x 50% = 100 pkt

Końcowa Liczba punktów
Nr
oferty

1.

Nazwa i adres Wykonawcy

PRO-ART – Dariusz Śmigiel

100 pkt

Otrzymują:
1. www.teatr-rzeszow.pl
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
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