
Załqcznik nr 6
do INSTRUKCJI WYDATK)WANIA ŚR)DKÓW PUBLICZvryCH Z BUDŻETU TEATRU

[zuRąDZENIE NR 9/2016 z dnia 10maja 2016r.J

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia którego wańość nie przekracza
równowartości lrwofy 30 000 euro

1. opis przedmiotu zamówienia:

,Zakup wyposażenia scenicznego wraz z dostawq - zakup reflektorów i żarówek"

Przeprowadzono następuj ące postępowanie o udzielenie zamówienia:
l

2. Wartość zamówienia
netto 29.000 zł (słownie: dwadzieŚcia dziewięć tysięcy złotych)
co stanowi kwotę 6.938,80 euro (słownie: sześć tysięcy dziewięósettrzydzieści osiem i 0,80
euro)
brutto 35.670 zł (słownie : trzydzieści pięć tysięcy sześóset siedemdziesiąt złotych)

3. Kwota jaką za;nawnjący zamierzaprzęznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
brutto 35.670 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych)

4. W dniu 27 czerwca 2016 r zwrócono się do 3 niŻej wymienionych Wykonawców z
zapyĄaniem cenowym / ofertowym:

l) PROLTGHT
2) EVENTSERWIS
3) TSE GRUPA

5. Zap1Ąanie cenowe / ofertowe skierowano: faksem / e-mailem l telefonicznie / pisemnie
(wybrać właściwe)

6. ZapĄanie cenowe / ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniach 27 czerwca _

29lipca20l6 r oTazna tablicy ogłoszeń w dniach --- . '

7. W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty.

W dniu 1 sierpnia Ż016 r dokonano otwarcia ofeń.

lp
Nazwa wykonawcy
i adres wvkonawcv

Cena netto
Cena
brutto

Inne kryteria
Punkty

PROLIGHT
ul.3 Maja 183 05-800

Pruszków
23.800 29.274.

1. Podano zły symbol
żarówki:''200W'

2. brak specyfikac.ji
żarówki

90

2.
SHOW DESIGN
ul. Prusicka 31

55-100 Trzebnica
34.020 41.844,60

1. brak specyfikacji
Źarówki

63

t.

CHEMTROL POLSKA
SP Z O.O.

ul. E.Ciołka l2l424
01-402 Warszawa

21.440 Ż6.37I,20
r00

,'--7
,tY



8. W przeprowadzonym postępowaniu nie dokonano wyboru oferty na podstawie $ 7 ust 2 pkt
5 Instrukcji Wydatkowania Środków Publicznych zBudżetu Teatru dla zamówień i kokursów
z powodu błędów w opisie przedmiotu zamówienia.
W zrviązku z povły Ższym unieważniono po stępowanie.
9.Wnioskuje się o kolejne postępowanie na zakup *fr'ćHaw*s'pdniu 2 sierpnia20l6

Termin złoŻenia ofert do dnia 10 sierpnia 2016 t.
3rdlłtpgł10. Protokółsporządziłla: .'. ......{lH?_q

1 1' Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie ptzyjętej cenowej zatwierdzlŁ:
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