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ZP/TS/2/K/2022                                                       Warszawa 01.07.2022 r. 

 
 
 

Informacja z otwarcia ofert w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie zamówienia na usługi kulturalne (art. 11 ust. 5 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych w z art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

 

 

OBSŁUGA WIDOWNI, SZATNI, ORAZ PROWADZENIE 
SPRZEDAŻY GADŻETÓW PODCZAS SPEKTAKLI W TEATRZE 

SYRENA. 
 

 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.06.2022 r. o godz. 13:15. 
 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 420 778,08 zł (brutto). 
 

W terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 22.06.2022 r. do godz. 13:00 
wpłynęły dwie oferty, które znajdowały się w zamkniętych i oznaczonych kopertach 
(opakowaniach) - zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu. 
 

Podczas otwarcia ofert zostały podane następujące informacje: 
 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
 

Cena 
 

Doświadczenie 
Wykonawcy 

Doświadczenie 
Pracowników 

Kryterium 
dostępności 

1 

Torre Eventi 
Agata 

Wróblewska, 
ul. Arabska 

1A/40, 
03-977 

Warszawa 

325 880,14 
zł 

Ilość zamówień 

dotyczących obsługi 
widowni w 

placówkach 

kulturalnych 
posiadających stałą 

widownię na co 
najmniej 200 miejsc 

wykonanych w ciągu 

ostatnich trzech lat 
przed upływem 

terminu składania 
ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia 
działalności jest 

krótszy – w tym 

okresie –  

7 

Doświadczenie 
co najmniej 6 

osób –  

4 lata  
 

Co najmniej 6 
wymienionych 

w wykazie osób 
ukończyło kurs 

udzielania 

pierwszej 
pomocy –  

TAK 

Zatrudnienie w 

ramach realizacji 
zamówienia osoby 

niepełnosprawnej w 
rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych – 
TAK  

 

Zatrudnienie w 
ramach realizacji 

zamówienia osoby 
powyżej 50 roku życia 

– 

 TAK 



2 
 

2 

Firma Sawicki – 
Obsługa 
Widowni 

Teatralnych s.c. 
Lech Sawicki, 
Alicja Sawicka, 
ul. Bogatyńska 

10A/30, 
01-461 

Warszawa 

336 301,58 
zł 

Ilość zamówień 

dotyczących obsługi 

widowni w 
placówkach 

kulturalnych 
posiadających stałą 

widownię na co 

najmniej 200 miejsc 
wykonanych w ciągu 

ostatnich trzech lat 
przed upływem 

terminu składania 
ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia 

działalności jest 
krótszy – w tym 

okresie –  

5 

Doświadczenie 

co najmniej 6 
osób –  

4 lata  
 

Co najmniej 6 
wymienionych 

w wykazie osób 

ukończyło kurs 
udzielania 

pierwszej 
pomocy –  

TAK 

Zatrudnienie w 

ramach realizacji 
zamówienia osoby 

niepełnosprawnej w 

rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych – 

TAK  
 

Zatrudnienie w 
ramach realizacji 

zamówienia osoby 

powyżej 50 roku życia 
– 

 TAK 

 


