Kraków, dnia 06.07.2022 r.
nr sprawy: ZP/1/2022
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie, ul. Karmelicka 6, 31-128 Kraków na
podstawie art. 253 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”) informuje o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp na roboty budowlane p.n.
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnic na funkcje sali teatralnej
oraz kawiarni dla publiczności w budynku Teatru „Bagatela” na działce 36, obręb 61 Śródmieście
przy ul. Karmelickiej 6 w Krakowie – etap I roboty rozbiórkowe
i wyburzeniowe wraz z przystosowaniem części pomieszczeń do zmiany sposobu ogrzewania
budynku”
W postępowaniu zostały złożone 2 oferty, które zostały ocenione zgodnie z przyjętymi kryteriami
oceny ofert (cena – 60%, termin realizacji zamówienia – 20%, okres gwarancji – 20%):
Lp.

Nazwa Wykonawcy

1

Firma Remontowo
Konserwatorska
Masterbud
Władysław Biernat
ul. Krakowska 23
32-087 Trojanowice

2

kryterium
cena
(ilość pkt)

60

kryterium
termin
realizacji
zamówienia
(ilość pkt)

kryterium
okres
gwarancji
(ilość pkt)

20

20

RAZEM
(suma pkt)

100

DEKATIN sp. z o.o.
ul. Starowiślna 19/11a
31-038 Kraków

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Firma Remontowo Konserwatorska Masterbud
Władysław Biernat, ul. Krakowska 23, 32-087 Trojanowice (cena oferty: 773.789,15 zł. brutto).
Odrzucono 1 ofertę złożoną przez Wykonawcę: DEKATIN sp. z o.o., ul. Starowiślna 19/11a, 31-038
Kraków.
Uzasadnienie faktyczne i prawne: Ofertę wykonawcy DEKATIN sp. z o.o. z/s w Krakowie odrzucono na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, ponieważ nie została ona sporządzona w sposób zgodny
z wymaganiami technicznymi sporządzania i przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca popełnił błąd przy szyfrowaniu pliku
z ofertą, co w konsekwencji uniemożliwiło Zamawiającemu jej otwarcie w miniPortalu.
W postępowaniu złożono zatem tylko 1 ofertę nie podlegająca odrzuceniu, która spełnia wszystkie
wymagania określone w warunkach zamówienia. Wyboru ofert dokonano zatem zgodnie z art. 239
ustawy Pzp.
Otrzymują:
1x Wykonawcy, strona internetowa, miniPortal,
1x a/a
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