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               Łódź, dnia 1 kwietnia 2020 r. 
 
 

 

INFORMACJA 

 

Z      OTWARCIA      OFERT 
 

 

 

postępowanie nr 1/2020/TJ 

ogłoszenie nr 510817-N-2020 

 

 

 

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

realizacja zadania pn.: „Innowacyjny system miksowania i transmisji sygnałów 

fonicznych Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi” 

 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje informacje podane podczas 

otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 31 marca 2020 roku, o godz.: 10:15. 

Nazwa i adres zamawiającego: 
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

ul. Kilińskiego 45 

90 – 257 Łódź 

 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

 

Tryb postępowania: 
Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 i nast. pzp. 

 

Przedmiot zamówienia: 

Realizacja zadania pn.: „Innowacyjny system miksowania i transmisji sygnałów fonicznych Teatru im. Stefana 

Jaracza w Łodzi” 

 

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

207.421,00 zł netto (słownie: dwieście siedem tysięcy, czterysta dwadzieścia jeden złotych, 00/100)  

 

Nazwy firm, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz 

zaoferowane przez nich ceny: 

1. Oferta nr 1: 

ProfiAudioIP 

ul. Pogodna 21 

05 – 077 Warszawa 
cena: 170.380,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy, trzysta osiemdziesiąt złotych, 00/100). 
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2. Oferta nr 2: 

Audio Plus Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 100 

05 – 092 Łomianki 

cena netto: 207.000,00 (słownie: dwieście siedem tysięcy, 00/100). 

 

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności wskazane 

w ofertach: 

Zgodne z wymaganiami zamawiającego, wskazaniami w SIWZ. 

 

 

 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są do przekazania zamawiającemu oświadczenia 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 pzp (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (skan oryginału wysłany pocztą 

elektroniczną + oryginał niezwłocznie dostarczony do zamawiającego w sposób wybrany przez 

wykonawcę). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego drogą e-mail na adres: teatr@teatr-jaracza.lodz.pl oraz inwestycje@teatr-jaracza.lodz.pl. 
W razie braku wyraźnego potwierdzenia odbioru z Państwa strony, w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przestanego pocztą 

elektroniczną. 
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