Załqcznik nr 6

do INSTRUKCJI \YYDATK)II.ANIA

ŚRoDKoW PUBLICZWCH Z BUDŻETU TEATRU
IZARUDZENIE NR 9/2016 z dnia l0maja 2016r.]

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia którego wańośćnie przekracza
równowartości kwoty 30 000 euro

1.

opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wyposażenia scenicznego wTaZ z dostawą _ zakup rzutnika mulimedialnego wraz z
oprzyrządowaniemizlaptopem-lzestaw,ekranuprojekcyjnego-1szt'laptopów3 sn.
Przeprowadzono następuj ące postępowanie o udzięlenie zamówienia:

2.

3.
4.

Wartość zamówienia
netto 60.500 zł (słownie: sześódziesiąt tysięcy pięćset złotych)
co stanowi kwotę 14.475,76 euro (słownie: czternaście Ęsięcy czterysta siedemdziesiąt pięó i
0,76 euro)
brutto 74.415 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterystapiętnaście złotych).

Kwota jaką zarnawiający zamierzaprzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
brutto 74.4I5 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterystapiętnaście złoĘch)

W dniu 27 i 28 czerwca 2016 r zwrócono się z prośbąo złoŻenie oferty na ogłoszenie o
zamówieniu publiczn1łn' którego wartośćnie przekracza v,ryrażonej w złotych równowańoŚci
kwoty 30.000 EURO do 4nizej wymienionych Wykonawców:
1) TOMMEX ZEBROWSCY SP.J. (wysłane w dniu 27 czerwca2Ol6 r ; zvłrot
korespondencji na skrzynkę mailową Teatru w dniu 27 czerwca2016 r)
2) S.T.MEDIA (wysłane w dniu 27 czerwca20l6 r)
3) Image Recording Solutions Pomorze Sp. z o.o. (wysłane w dniu 2J czerwca2016 r)
4) ATECOM Sp. J. (wysłane w dniu 28 czerwca20l6 r)
]

5.

Zaproszenie do składania ofert na ogłoszenie o zamówieniu publicznym skierowano: faksem /
ę-mailem / telefonicznie / pisemnie

(wybrać właściwe)

6.

ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczolto na stronie Zamavłiąącęgo w dniach
27 częrwca do 29 lipca2016 r oraz na tablicy ogłoszeń w dniach 27 czerwca do 29
lipca2016.

'7.

W wymaganym terminie wpłynęły:l oferta.
Nazwa wykonawcy
Cena
lp
Cena netto
i adres wvkonawcv
brutto
Image Recording
Solutions Pomorze
I
Sp. z o.o. ul. Aleja
59.845,09
73.609,46
Grunwaldzka 190
80-266 Gdańsk

Inne kryteria

Warunekprezentacja
rzutnika w
siedzibie Teatrusoełnionv

Punkty
100

n

\ś

W dniu 1 sierpnia 2016 r dokonano otwarcia ofert i w przeprowadzonym postępowaniu
wybrano ofertę rr I złoŻonąprzez Image Recording Solutions Pomorze Sp. z o.o.
jako najkorzystniejszą spośród spełniajp
ogłoszeniu o zamówieniu publicznym. Tłq

10.

Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie

