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Sygnatura: AG-270-4-2020 

Rzeszów; 26.06.2020 

 
 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

Dotyczy: 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 

15.04.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 531525-N-2020 na stronie  

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

zamówienia pod nazwą: 

Dostawa sprzętu oświetleniowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakup mobilnej infrastruktury technicznej  

do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in.:  TRANS/MISJE 2020, Scena 

Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncerty plenerowe. 

 

 

  Zamawiający – Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 92 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1843), 

informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu została wybrana oferta Wykonawcy: 

 

 

LTT Sp. z o.o., ul. Bakalarska 17, 02-212 Warszawa 

 

 

który za złożoną ofertę otrzymał największą liczbę punktów – 74,29 pkt w kryteriach oceny ofert oraz 

wykazał brak podstaw do wykluczenia: 

 

1. Cena oferty: 486 458,85 zł brutto (słownie złotych brutto: czterysta osiemdziesiąt sześć 

tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 85/100) – 60,00 pkt, 

2. Czas reakcji serwisu: 1 dzień  – 10,00 pkt, 

3. Termin wykonania zamówienia: 7 dni – 4,29 pkt 

 

 

 

 

 

 

http://www.teatr-rzeszow.pl/
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Punktacja przyznana ofertom: 

 
 
 

Lp. 

 
 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba 
punktów 

w kryterium 
Cena 

waga 60% 

Liczba 
punktów 

w kryterium 

Czas reakcji 
serwisu 

waga 10% 

Liczba punktów 
w kryterium 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

waga 30% 

 
RAZEM 

 
 
 

1 

 

LTT Sp. z o.o.  
ul. Bakalarska 17 
02-212 Warszawa 

 

60,00 10,00 4,29 74,29 

 
 

2 

 

KACPER RÓŻAŃSKI-
SCENTEKNIKER  

ul. Śnieżna 20 
30-822 Kraków 

Oferta odrzucona 

3 

 

MARKETOUR 
GRZEGORZ ZAMORSKI 

ul. 3 maja 28 
35-030 Rzeszów 

 

Oferta odrzucona  

 
 

4 

 

PRO-ART 
Dariusz Śmigiel  

ul. Białobrzeska 117a 
37-110 Żołynia 

Oferta odrzucona 

 
5 

 

PROLIGHT Sp. z o.o.  
ul. 3 maja 183 

05-800 Pruszków 

52,15 10,00 1,03 63,18 

 

Informujemy, że na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1843), Zamawiający odrzuca ofertę firmy KACPER 

RÓŻAŃSKI-SCENTEKNIKER z powodu braku przedłożenia Oświadczenia o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający w dniu 12.05.2020 r. 

wezwał Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1843) do złożenia Oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego  

nie przedłożył stosownego Oświadczenia. W powyższych okolicznościach uznaje się, że 

Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie 

wymaganego przez Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania) Oświadczenia.  

 

Dodatkowo informujemy, że na postawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1843), Zamawiający odrzuca ofertę firmy 

MARKETOUR GRZEGORZ ZAMORSKI z powodu braku zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. Zamawiający w dniu 03.06.2020 r. wystąpił do Wykonawcy z wnioskiem  

o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Wykonawca przesłał 

informację, że nie wyraża zgody na to działanie. Nieprzedłużenie terminu związania ofertą stanowi 

o braku woli Wykonawcy, co do dalszego uczestnictwa w postępowaniu i braku gotowości  

do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie.  
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Jednocześnie, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1843), Zamawiający odrzuca ofertę firmy 

PRO-ART. Dariusz Śmigiel z powodu niezgodność treści przedstawionej oferty z treścią 

SIWZ. Zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada wymaganej w Opisie Technicznym – 

Kalkulacji Ofertowej (Załącznik Nr 2 do SIWZ) specyfikacji pod względem przedmiotu zamówienia 

oraz sposobu jego wykonania w następujących pozycjach: 

 

Poz. 5.1 Case walizka na kółkach 

W punkcie 6 parametrów wymaganych Zamawiający określił i wymagał spełnienia kryterium: Waga 

max. 8 kg.  

Wykonawca firma PRO-ART. Dariusz Śmigel w zestawieniu parametrów oferowanych w pkt 6 

wykazał, że oferowane urządzenie tj. Case walizka na kółkach typu OUTDOOR.CASE 6800 B&W 

waży 8,8 kg.  

 

Poz. 6.1 Wytwornica dymu 

W punkcie 1 parametrów wymaganych Zamawiający określił i wymagał spełnienia kryterium: 

Wytwornica dymu z układem chłodzącym opartym na pojemniku na czynnik chłodzący. 

Wykonawca firma PRO-ART. Dariusz Śmigel w zestawieniu parametrów oferowanych w pkt 1 

wykazał, że oferowane urządzenie tj. Wytwornica dymu typu DJ CUMULUS CHAUVET posiada 

zbiornik na wodę destylowaną, która jest przekształcana za pomocą mieszadła ultradźwiękowego 

w mgłę. Nie jest to zbiornik na czynnik chłodzący jak wymagał tego w specyfikacji Zamawiający. 

Nie ma możliwości zapełnienia zbiornika czynnikiem chłodzącym np. suchym lodem. 

 

W punkcie 4 parametrów wymaganych Zamawiający określił i wymagał spełnienia kryterium: 

Sterowanie protokołem DMX oraz za pomocą zdalnego pilota.  

Wykonawca firma PRO-ART. Dariusz Śmigel w zestawieniu parametrów oferowanych w pkt 4 nie 

wykazał, że oferowane urządzenie ma możliwość sterowania za pomocą pilota do zdalnego 

sterowania.  

W punkcie 7 parametrów wymaganych Zamawiający określił i wymagał spełnienia kryterium: Waga 

maks. 25 kg . 

Wykonawca firma PRO-ART. Dariusz Śmigel w zestawieniu parametrów oferowanych w pkt 7 

oferuje urządzenie o wadze 26,7 kg.  

 

Poz. 6.2 Wytwornica mgły 

W punkcie 3 parametrów wymaganych Zamawiający określił i wymagał spełnienia kryterium: 

Zużycie płynu: kanister 2l gwarantuje do 50 godzin ciągłej pracy. 

Wykonawca firma PRO-ART. Dariusz Śmigel w zestawieniu parametrów oferowanych w pkt 3, 

oferuje urządzenie Wytwornica mgły typu AMHAZE CHAUVET w którym przedstawia zużycie płynu 

5,06ml/min. Takie zużycie gwarantuje czas nieprzekraczający 12 godzin ciągłej pracy dla zbiornika 

jaki znajduje się w oferowanym urządzeniu. 

 

 

                                        

                                                                                            


