
Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu na usługi 
międzynarodowego transportu drogowego na trasie Warszawa - Moskwa - Warszawa 

dla Teatru Nowego w Warszawie 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2000 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) informujemy,  że w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi międzynarodowego transportu 
drogowego na trasie Warszawa - Moskwa - Warszawa dla Teatru Nowego w Warszawie 
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. 
Zamawiający  dokonał oceny złożonej oferty,  która nie podlegała wykluczeniu ani odrzuceniu. 
Zgodnie ze SIWZ o wyborze najkorzystniejszej oferty  zadecydowała najniższa cena. 

Oferta 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
imię i nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Streszczenie 
spełniania 

warunków udziału 
w postępowaniu i 

oceny ofert 

Cena Kolejnuść 
ofert  wg 

kryterium 
oceny 

1. Pieter Smit Theater 
Rock Polska Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 1,41-
300 Dąbrowa  Górnicza 

wykonawca spełnia 
warunki udziału w 

postępowaniu, 
oferta  nie podlega 

odrzuceniu 

Łączna  wartość bez 
podatku VAT: 
64.926,83 PLN 
Łączna  cena z 

podatkiem VAT: 
79.860,00 PLN 

Oferta 
pierwsza 

w kolejności 

Stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  bezpośrednio 
przed otwarciem ofert  podał kwotę, jaką  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia: 
„ Usługi  międzynarodowego  transportu  drogowego  na trasie Warszawa  - Moskwa  -
Warszawa  dla  Teatru  Nowego  w Warszawie"  - kwota ta powinna nie przekroczyć 65.000,00 
PLN netto (słownie: sześćdziesiąt  pięć tysięcy złotych netto). 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny 
oferty  ustalono, iż oferta  nr 1 firmy  Pieter Smit Theater Sp. z o.o. odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ. W oparciu 
o podane w specyfikacji  kryterium wyboru Wykonawca, który złożył przedmiotową  ofertę 
został wybrany w celu zawarcia z nim umowy. 

Stosownie do art. 94 ust. 2 pkt la ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  może 
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszei oferty,  jeżeli w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia w przypadku przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną  ofertę. 

p,o. Dyrektora Naczelnego . 

j/  o/\  lvii 
(data  i podpis  kierownika  zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


