
 
 

 

Sprawa 3/2021                   Warszawa, 29.10.2021 r. 
 

 

Dotyczy : Postępowania w trybie podstawowym pn. DOSTAWA ZESTAWU 

DWÓCH PROJEKTORÓW LASEROWYCH Z KRÓTKĄ OPTYKĄ. 

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym bez negocjacji 
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), 
Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje, na podstawie art. 253 ust. 1 Ustawy, iż jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę: 
- Poke Yoke Marcin Szopa, ul. Kwiaty Polne 2 , 32-087 Bibice z ceną 180 810,00 zł.  
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert 
przewidzianych w pkt. 16 specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ): Cena 
– 80%, Gwarancja – 10%, Parametry techniczne – 10%. Wykonawca otrzymał 
największą liczbę punktów przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w SWZ. 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę 
niepodlegającą odrzuceniu. 
 
W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 
1. Poke Yoke Marcin Szopa, ul. Kwiaty Polne 2 , 32-087 Bibice,  
2. VisualRent Piotr Sikora, ul. F. Ratajczaka 26/6/98, 61-815 Poznań,  
3. Shadok AV Sp. z o.o., Sp. k., ul. Wolności 404, 41-806 Zabrze,  
4. RPJ Sp. z o.o., Stare Faszczyce 19, 05-870 Błonie. 
 
Zamawiający odrzucił następujące oferty: 
 
1. RPJ Sp. z o.o., Stare Faszczyce 19, 05-870 Błonie. Oferta została odrzucona, zgodnie 
z art. 226 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z powodu, że nie została sporządzona lub przekazana w 
sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub 
przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 
Zamawiającego. Wykonawca złożył ofertę bezpośrednio na mail do korespondencji ws. 
zamówienia (zamowienia@teatrateneum.pl), a nie przy pomocy skrzynki ePuap. Ponadto 
Wykonawca nie zaszyfrował oferty, ani nie zarejestrował jej na miniPortalu (wrew 
postanowieniom pkt. 11 SWZ). Oferta została złożona po terminie tj. o godz. 11:08 w 
dniu 21.10.2021 r. Tym samym Wykonawca nie zachował przewidzianej formy oraz 
procedury składania ofert. Zamawiający w pkt. 12 SWZ „Sposób oraz termin składania 
ofert” określił, że: 
„1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia 
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21.10.2021 
do godz. 11:00 na skrzynkę  ePUAP /TeatrAteneumWarszawa/SkrytkaESP”. 
Mając powyższe na względzie, Zamawiający odrzucił ofertę zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 
6 Ustawy. 
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2. VisualRent Piotr Sikora, ul. F. Ratajczaka 26/6/98, 61-815 Poznań. Oferta została 
odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 2c Ustawy z powodu, że Wykonawca nie złożył 
w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub 
podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, 
lub innych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie 
podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt. 20 SWZ: 
- oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 
przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1. 
W dniu 23.10.2021 r. Wykonawca został wezwany do złożenia ww. środka dowodowego. 
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 29.10.2021 r. do godz. 9:00 nie wpłynęło 
odpowiednie oświadczenie. Wykonawca przesłał oświadczenie po terminie tj. w dniu 
29.10.2021 r. o godz. 11: 13. Wykonawca tym samym nie potwierdził, w wyznaczonym 
terminie, braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt. 14 SWZ (zgodnych z art. 108 
ust. 1 Ustawy). Mając powyższe na względzie Zamawiający, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 
2c Ustawy, odrzucił ofertę VisualRent Piotr Sikora z powodu, że Wykonawca w 
przewidzianym terminie nie złożył podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego 
brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 
 
Zamawiający ocenił następujące oferty niepodlegające odrzuceniu: 
 

Wykonawca 

Liczba 

punktów w 
kryterium 

 
Cena 

Liczba 

punktów w 
kryterium 

 
Gwarancja 

Liczba 
punktów w 

kryterium 
 

Parametry 

techniczne 

RAZEM 

Poke Yoke Marcin Szopa 80 10 0 90 

Shadok AV Sp. z o.o., Sp. k. 74,67 10 0 84,67 

 
Wybrany Wykonawca potwierdził brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 
 
Zgodnie z art. 308. ust. 2 Ustawy, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający 
zamierza zawrzeć umowę nie wcześniej niż w dniu 4.11.2021 r. 
 


