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

 

Dotyczy: 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 

13.11.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  647509-N-2018 na stronie internetowej 

www.teatr-rzeszow.pl  oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na wykonanie zamówienia pod 

nazwą: 

Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, 

dotyczącej przebudowy drogi transportowej dla dekoracji scenicznych dużej sceny budynku 

Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokoła 7, 

zawiadamia, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.  

 

Jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez ATD Tomasz Drelichowski i Kaźmierczak 

Tomasz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Go Project”, ul. Aldony 20 lok.1, 03-928 Warszawa. 

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę. 

 

Zestawienie punktacji ofert: 

 
 

Nr 
oferty  

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy  

 
Liczba 

punktów w 
kryterium  

Cena  

 
Liczba punktów 

w kryterium  
Doświadczenie 

zawodowe 
Projektant 

(Architekta) 

 
Łączna liczba 

punktów  

 
1. 

 
ATD Tomasz Drelichowski  

i Kaźmierczak Tomasz 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„Go Project” 
ul. Aldony 20 lok.1 
03-928 Warszawa  

60,00 pkt 

 
 
 

0 pkt 
 

60,00 pkt 
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Oferta została złożona w terminie tj. do dnia 23.11.2018 r. do godz. 12:00. 

Kryterium wyboru ofert zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

ogłoszeniem o zamówieniu stanowiła Cena - 60 %, rozumiana jako najkorzystniejsze dla 

Zamawiającego wynagrodzenie Wykonawcy, jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego 

zamówienia oraz Doświadczenie zawodowe Projektanta (Architekta) – 40%. Wybrana oferta otrzymała 

łącznie 60,00 pkt.  

Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 PZP, bezpośrednio przed otwarciem ofert, podał kwotę 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 66 874,41 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.  

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie tego zamówienia. 

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). 

 

                                                                         


