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JRP.POIIS.26.4.4.2018               Warszawa, dn.  1  sierpnia 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. 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 13:00 dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa profesjonalnego wyposażenia 
elektroakustycznego, audio-video, systemu komunikacji wewnętrznej (interkom)  
i mediaserwera – 6 części zamówienia prowadzone 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 1.313.732,70 (słownie: jeden milion trzysta trzynaście 
tysięcy siedemset trzydzieści dwa 70/100) zł.   

4. Komisja przetargowa stwierdziła, iż w terminie składania ofert, tj. do dnia 1 sierpnia 2018 r.,  
do godziny 12.45 wpłynęło 5 ofert od następujących Wykonawców, w tym na: 

 
część 1 zamówienia – dostawa sprzętu elektroakustycznego – system mikrofonów bezprzewodowych 
 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto Okres 
gwarancji 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 Polsound Sp. z o.o. 
Ul. Brukowa 29 
05-092 Łomianki 

381 742,80 
zł 

5 lat Skrócony o 10 
dni roboczych 
od 
ostatecznego 
terminu 
realizacji 
zamówienia, tj. 
30.09.2018 

w terminie 60 
dni od dnia 
otrzymania 
przez 
Zamawiającego 
prawidłowo 
wystawionej 
faktury 
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Część 2 zamówienia – dostawa sprzętu elektroakustycznego – konsolety foniczne i monitory 
odsłuchowe 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto Okres 
gwarancji 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 Polsound Sp. z o.o. 
Ul. Brukowa 29 
05-092 Łomianki 

130 035,60 
zł 

5 lat  Skrócony o 10 
dni roboczych 
od 
ostatecznego 
terminu 
realizacji 
zamówienia, tj. 
30.09.2018 

w terminie 60 
dni od dnia 
otrzymania 
przez 
Zamawiającego 
prawidłowo 
wystawionej 
faktury 

 
Część 3 zamówienia – dostawa sprzętu elektroakustycznego – mikrofony i akcesoria 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto Okres 
gwarancji 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 Polsound Sp. z o.o. 
Ul. Brukowa 29 
05-092 Łomianki 

50 909,70 
zł 

5 lat Skrócony o 10 
dni roboczych 
od 
ostatecznego 
terminu 
realizacji 
zamówienia, tj. 
30.09.2018 

w terminie 60 
dni od dnia 
otrzymania 
przez 
Zamawiającego 
prawidłowo 
wystawionej 
faktury 

 
 Część 4 zamówienia – dostawa sprzętu audio-video  

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto Okres 
gwarancji 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 Bemix Media  
Łukasz Bem 
Krakowska 52 lok. 2 
41-808 Zabrze 

232 555,00 
zł 

5 lat Skrócony o 14 
dni roboczych 
od 
ostatecznego 
terminu 
realizacji 
zamówienia, tj. 
30.09.2018 

w terminie 60 
dni od dnia 
otrzymania 
przez 
Zamawiającego 
prawidłowo 
wystawionej 
faktury 
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2 4Visions Sp. z o.o. Sp.K. 
Kosiarzy 20A 
02-953 Warszawa  

342 952,00 6 lat Skrócony o 11 
dni roboczych 
od 
ostatecznego 
terminu 
realizacji 
zamówienia, tj. 
30.09.2018 

w terminie 60 
dni od dnia 
otrzymania 
przez 
Zamawiającego 
prawidłowo 
wystawionej 
faktury 

 
Część 5 zamówienia – dostawa systemu komunikacji wewnętrznej (interkom) 
Nr 
oferty 

Firma (nazwa) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto Okres 
gwarancji 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 M.Ostrowski 
Spółka jawna 
Al. Armii Krajowej 5 
50-541 Wrocław 

340 341,00  2 lata do 30.09.2018 w terminie 60 
dni od dnia 
otrzymania 
przez 
Zamawiającego 
prawidłowo 
wystawionej 
faktury 

 
 Część 6 zamówienia – dostawa mediaserwera 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) i adres 
Wykonawcy 

Cena brutto Okres 
gwarancji 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 Prolight Sp. z o.o. 
Ul. 3 maja 183 
05-800 Pruszków 

94 341,00 
zł  

 5 lat  Skrócony o 15 
dni roboczych 
od 
ostatecznego 
terminu 
realizacji 
zamówienia, tj. 
30.09.2018 

w terminie 60 
dni od dnia 
otrzymania 
przez 
Zamawiającego 
prawidłowo 
wystawionej 
faktury 

 
 

 


