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Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu nr 
ADM/1/2017

Dotyczy: Postępowania na „Dostawę profesjonalnego sprzętu elektroakustycznego, audio -  video oraz konsolet 
oświetleniowych”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2017 poz. 1579 ze zm. -  dalej „ustawy Pzp”), Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu 
na „Dostawę profesjonalnego sprzętu elektroakustycznego, audio -  video oraz konsolet 
oświetleniowych”, jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty:

Cześć 1 „Dostawa profesjonalnego sprzętu elektroakustycznego”

Oferta złożona przez:
POLSOUND Sp. z o.o. 
ul. Brukowa 29 
05-092 Łomianki

Oferowana cena: 554 078,10 zł.
Okres gwarancji: 5 lat

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w punktacji kryteriów oceny ofert, przedstawiającej się następująco:

Nr
oferty

Nazwa wykonawcy Kryterium 
Cena (40%)

Kryterium 
„gwarancja 
jakości (10%)

Kryterium
„Parametry
techniczne”
(50%)

SUMA
pkt.

1 POLSOUND Sp. z o.o. 
ul. Brukowa 29 
05-092 Łomianki

40 pkt 10 pkt 50 100
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Cześć 3 „Dostawa profesjonalnych konsolet oświetleniowych”:

Oferta złożona przez;
LTT Sp. z o.o. 
ul. Bakalarska 17 
02-121 Warszawa

Oferowana cena: 84 509,61 zł.
Okres gwarancji: 2 lata

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w punktacji kryteriów oceny ofert, przedstawiającej się następująco:

Nr
oferty

Nazwa wykonawcy Kryterium 
Cena (50%)

Kryterium 
„gwarancja 

jakości (50%)

SUMA
pkt.

1 LTT Sp. z o.o. 
ul. Bakalarska 17 
02-121 Warszawa

50 pkt 50 pkt 100

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w postępowaniu (część 1 i część 3 )  wpłynęła tylko 1 oferta.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
zostać zawarta z wybranym wykonawcą, bez konieczności dochowania terminów przewidzianych na wniesienie 
środków ochrony prawnej, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, które 
w niniejszym postępowaniu jest przysłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Cześć 2 „Dostawa profesjonalnego sprzętu audio -  video”

Działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że unieważnia część 3 „Dostawa 
profesjonalnego sprzętu audio -  video” w wyżej wymienionym postępowaniu. We wskazanej części 
zamówienia nie złożono żadnej oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego pisma.
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