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JRP.POIIS.26.3.2.2018              Warszawa, 8 czerwca 2018 r. 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 
Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz.U. z 2017 r.,poz. 1579 z późn. zmian.) Zamawiający przekazuje następujące informacje: 
 

1. 8 czerwca 2018 r. o godzinie 11.15 dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawę i montaż foteli teatralnych wraz 
z pracami towarzyszącymi realizowanego w ramach projektu „Poprawa warunków 
prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie 
wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie” nr POIS.08.01.00-00-1003/17 
realizowanego przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach 
działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa 8 
Ochrona dziedzictwa kultury i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020. 

2. Przewodniczący oraz obecni na posiedzeniu członkowie Komisji przetargowej potwierdzili,  
iż koperty, w których znajdują się oferty, nie zostały dotychczas otwarte. 

3. Przed otwarciem ofert, Przewodniczący Komisji podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia w wysokości 209.965,10 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy 
dziewięćset sześćdziesiąt pięć 10/100) zł.   

4. Komisja przetargowa stwierdziła, iż w terminie składania ofert, tj. do dnia 8 czerwca 2018 r.,  
do godziny 11.00 wpłynęły 3 oferty od następujących Wykonawców: 

 
Nr 
oferty 

Firma (nazwa) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto Okres 
gwarancji 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

 
1 

 
Tronus Polska sp. z o.o. 
ul. Ordona 2A 
01-237 Warszawa  

 
243 834,20  

 
5 lat 

 
do 30.08.2018 

w terminie 30 
dni od dnia 
otrzymania 
przez 
Zamawiającego 
prawidłowo 
wystawionej 
faktury 
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2 

 
Projektmebel sp. z o.o. 
ul. Lotników 54 
44-100 Gliwice  

 
208 435,80 

 
6 lat  

 
do 30.08.2018 

w terminie 30 
dni od dnia 
otrzymania 
przez 
Zamawiającego 
prawidłowo 
wystawionej 
faktury 

 
3 

 
Przedsiębiorstwo 
Zaopatrzenia Szkół 
CEZAS, sp. z o.o. 
Al. Solidarności 15 
15-751 Białystok 

 
334 662,24 

 
7 lat  

 
do 30.08.2018 

w terminie 30 
dni od dnia 
otrzymania 
przez 
Zamawiającego 
prawidłowo 
wystawionej 
faktury 

 
 

 


