
 

 

Gdańsk, 21 września 2017r. 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 EURO na dostawę wyposażenia 

scenicznego: elektroakustycznego, oświetleniowego i trawersów dla Gdańskiego Teatru 

Szekspirowskiego w Gdańsku, numer sprawy: ZP/PN/5/GTS/17. 

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający zawiadamia 

o wynikach postępowania w zakresie części 1 zamówienia. 

 

1. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty 

 

Część 1: wyposażenie elektroakustyczne 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty brutto  

Okres gwarancji  

1 Konsbud Audio Sp. z o.o.  

Ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa 

135.287,70 zł 36 m-cy 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia – 136 130,25 zł 

brutto 

 

2. Dokonano wyboru oferty: 

 

Konsbud Audio Sp. z o.o.  

Ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa 

Za cenę: 135.287,70 zł 

 

Uzasadnienie:  

Wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.  

 

 

II. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający 

zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 i 3 zamówienia. 

 

1. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty 

 

1) Część 2: wyposażenie oświetleniowe 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty brutto  

Okres gwarancji  

1 Grupa Profit 2000 -  Prolight s.c.  

Ul. Siennicka 25B, 80-758 Gdańsk 
255.741,60 zł 

24 m-ce 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia – 185 031,36 zł 

brutto. 

 

 



 

 

2) Część 3 wyposażenie sceniczne trawersy 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty brutto  

Okres gwarancji  

1 SOL Sebastian Budnik 

Ul. Łobeska 7, 60-182 Poznań 
9.655,50 zł 

36 m-cy 

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia – 5 904,00 zł 

brutto 

 

3. Uzasadnienie unieważnienia: 

Zgodnie, z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W 

częściach 2 i 3 kwoty jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia są niższe od zaoferowanych cen. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia  

kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do oferowanych cen. Wobec 

powyższego postępowanie może być rozstrzygnięte jedynie w zakresie części 1, zaś w 

zakresie pozostałych części podlega unieważnieniu.  

 


