
 
Projekt pn.: „Stawiam na siebie!” 

 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Na podstawie art. 92 ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jedn.  Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759. z późn. zm.) Zamawiający 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na organizacj ę i dwukrotne wystawienie spektaklu 
teatralnego pt.: „Pami ęć wody” w re żyserii Bogdana Toszy, dla mieszka ńców Miasta 
Siedlce w ramach projektu pn.: „Stawiam na siebie!”  wybrano najkorzystniejszą ofertę 
złożoną przez Wykonawcę: 
CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ANDRZEJA ME ŻERYCKIEGO  
Scena Teatralna Miasta Siedlce 
ul. Bpa I. Świrskiego 31, 08-110 Siedlce  
 
Ocena ofert: 
Numer 
oferty 

Nazwa i adres oferenta, 
zaproponowana cena brutto 

Ocena oferty i punktacja Uwagi 

 
1. 
 

 
CENTRUM KULTURY I SZTUKI 
IM. ANDRZEJA MEŻERYCKIEGO 
Scena Teatralna Miasta Siedlce 
ul. Bpa I. Świrskiego 31 
08-110 Siedlce  
 
Cena oferty: 67.650,00 zł brutto 
 

 
Cena - 67.650,00/67.650,00x100 pkt  
x 70% = 70 pkt 
Liczba miejsc – 400-250/400-250  
x 100 pkt x 30% = 30 pkt 
 
 
Łącznie: 100 pkt  

Oferta zgodna z wyma-
ganiami określonymi  
w SIWZ. Wykonawca 
spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. Oferta 
najkorzystniejsza w zasto-
sowanym kryterium oceny 
ofert. 

  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału  

w postępowaniu określone przez Zamawiającego, a złożona oferta uzyskała maksymalną 
ilość punktów - 100 punktów, w zastosowanym kryterium oceny ofert: 70% - cena  
i 30% - udostępniana w ramach oferty liczba miejsc siedzących na widowni ponad minimum 
wskazane w opisie przedmiotu zamówienia i stanowi najkorzystniejszą ofertę. 
 Działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę  z wyłonionym Wykonawcą   
w terminie krótszym niż 5 dni, od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
Zbiorcze zastawienie ofert: 
Numer 
oferty: 

Nazwa i adres oferenta: Zaproponowana cena: 

 
1. 

 
CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. 
ANDRZEJA MEŻERYCKIEGO Scena 
Teatralna Miasta Siedlce 
ul. Bpa I. Świrskiego 31 
08-110 Siedlce  

 
Cena oferty: 67.650,00 zł brutto 
 

 
Z up. PREZYDENTA MIASTA 

/-/ Maria Gadomska 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy  

Rodzinie w Siedlcach 
 

wz. /-/ Sławomir Piotrowski 

 

 


