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Protokół wyboru wykonawcy z dnia 24 stycznia 2018 r.
do postępowania prowadzonego w formie zaproszenia do składania ofert
w związku z realizacją projektu pod nazwą:
„Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez
unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie”
nr POIS.08.01.00-00-1003/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
oś priorytetowa 8

Prowadzący postępowanie: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,
ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa
Przedmiot zamówienia: realizacja usługi z zakresu promocji i komunikacji projektu „Poprawa warunków
prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia
Akademii Teatralnej w Warszawie”
Termin składania ofert: 10-17 stycznia 2018 r.
Wyboru wykonawcy dokonano zgodnie z procedurą rozeznania rynku, o której mowa w pkt. 6.5.1
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.

a) wysłanie zaproszeń do pięciu potencjalnych Wykonawców;
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1. Zaproszenia do składania ofert upubliczniono dnia 10 stycznia 2018 r. poprzez:
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b) zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej Zamawiającego www.at.edu.pl oraz w
biuletynie informacji publicznej Zamawiającego (https://atwarszawa.bip.gov.pl).
2. W odpowiedzi na zaproszenie, otrzymano oferty realizacji usługi od następujących Wykonawców:
a) Katarzyna Szustow Szustow. Kultura i Komunikacja, Al. Jerozolimskie 119 A lok 26
02-017 Warszawa, na kwotę netto: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 zł);
brutto:

14.760,00

zł

(słownie:

czternaście

tysięcy

siedemset

sześćdziesiąt

00/100 zł). Data wpływu oferty: 17 stycznia 2018 r.;
b) Olga Sobkowicz Akademia Samodzielności, ul. Juliana Bruna 31/18,02-594 Warszawa
na kwotę netto: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy 00/100 zł), brutto: 13.000,00 zł
(słownie: trzynaście tysięcy 00/100 zł). Data wpływu oferty: 17 stycznia 2018 r.
3. Wybrana została oferta zawierająca niższą cenę brutto, złożona przez Olga Sobkowicz
Akademia Samodzielności, ul. Juliana Bruna 31/18, 02-594 Warszawa na kwotę netto:
13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy 00/100 zł), brutto: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście
tysięcy 00/100 zł).
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Załączniki do protokołu:
1. Potwierdzenie publikacji zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej Zamawiającego
oraz w biuletynie informacji publicznej Zamawiającego;
2. Potwierdzenia wysłania zaproszeń do składania ofert do pięciu potencjalnych Wykonawców;
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3. Złożone oferty.
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