
 
Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 21 września 2017 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 20/2017     

OGŁOSZENIE 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na obsługę  widowni  teatralnej i szatni wraz ze sprzedażą 

programów oraz prowadzenie punktu sprzedaży książek i wydawnictw teatralnych w Teatrze 

Narodowym, dalej zwaną „obsługą widowni”. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 15.09.2017 r., do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta: 
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WYKONAWCA 

CENA  NETTO PLN 

ZA OBSŁUGĘ 

JEDNEGO 

SPEKTAKLU PRZEZ 

JEDNĄ OSOBĘ                                   

CENA  BRUTTO PLN 

ZA OBSŁUGĘ 

JEDNEGO 

SPEKTAKLU PRZEZ 

JEDNĄ OSOBĘ                                   

ILOŚĆ OSÓB                                          

Z DOŚWIADCZENIEM                  

OD 3 DO 5 LAT 

ILOŚĆ OSÓB                                     

Z DOŚWIADCZENIEM 

POWYŻEJ 5 LETNIM 

1 

FIRMA SAWICKI 

Obsługa Widowni 

Teatralnych S.C.                 

Lech Sawicki                 

Alicja Sawicka               

ul. Bogatyńska 10A/30 

01-461 Warszawa 

92,40 113,65 27 24 

Teatr po przeanalizowaniu złożonej oferty, wezwał Wykonawcę FIRMA SAWICKI Obsługa 

Widowni Teatralnych S.C. (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania: 

a) dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.2 SIWZ, 

b) dowodów określających, że wykazane w ofercie usługi obsługi widowni zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,  

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z pkt 7.1 e) SIWZ. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

Zamówienie Teatru na obsługę  widowni  teatralnej i szatni wraz ze sprzedażą programów 

oraz prowadzenie punktu sprzedaży książek i wydawnictw teatralnych w Teatrze Narodowym, 

dalej zwaną „obsługą widowni” będzie realizowała firma FIRMA SAWICKI Obsługa Widowni 

Teatralnych S.C. Lech Sawicki Alicja Sawicka, ul. Bogatyńska 10A/30, 01-461 Warszawa. 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


