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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 8 grudnia 2022 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 16/2022     

D-ZP.26.16.2022  

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Dotyczy: postępowania pn.: „Obsługa wydarzeń teatralnych, w tym bezpośrednia sprzedaż 

towarów Teatru podczas wydarzeń teatralnych w Teatrze Narodowym w Warszawie”, 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – na usługi społeczne –   

na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 2 grudnia 2022 r., do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta: 
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WYKONAWCA 

CENA               

NETTO  

W PLN 

ZA 

JEDNĄ 

GODZINĘ 

PRACY 

JEDNEJ 

OSOBY 

CENA  

BRUTTO 

W PLN  

ZA  

JEDNĄ 

GODZINĘ 

PRACY 

JEDNEJ 

OSOBY 

Możliwość 

samodzielnego 

wykonania 

zamówienia 

przez 

Wykonawcę 

Zatrudnienie osób 

znających                      

w stopniu 

komunikatywnym 

język obcy                 

inny niż                   

język angielski 

Zatrudnienie 

osób                           

z 

przeszkoleniem 

z                      

pierwszej 

pomocy 

przedmedycznej 

Zatrudnienie 

osób                        

ze 

znajomością 

Polskiego 

Języka 

Migowego 

Zatrudnienie osób  

z orzeczeniem  

o                        

niepełnosprawności 

Zatrudnienie 

osób                          

z 

przeszkoleniem 

podnoszącym 

kompetencje               

w obsłudze 

widzów 

1 

FIRMA SAWICKI-

OBSŁUGA WIDOWNI 

TEATRALNYCH S.C 

Lech Sawicki,  

Alicja Sawicka 

ul. Bogatyńska 10A/30 

01-461 Warszawa 

35,00 43,05 TAK 
TAK                    

2 osoby 

TAK                    

5 osób 

TAK                    

2 osoby 

TAK                    

2 osoby 

TAK                    

10 osób 

Szacunkowa cena oferty nr 1 za cały okres wykonywania usługi (24 miesiące)  

wynosi:  888 580,00 zł netto + 23 % podatek Vat = 1 092 953,40 zł brutto 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonej oferty podjął następujące czynności: 

 

1) Teatr najpierw dokonał oceny oferty niepodlegającej odrzuceniu: 
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FIRMA SAWICKI-

OBSŁUGA WIDOWNI 

TEATRALNYCH S.C 

Lech Sawicki,  

Alicja Sawicka 

ul. Bogatyńska 10A/30 

01-461 Warszawa 
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Punkty przyznane                               

w danym kryterium: 
60 pkt 15 pkt 10 pkt 5 pkt 5 pkt 3 pkt 2 pkt 

SUMA PUNKTÓW 100 PKT 
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2) Biorąc po uwagę powyższą ocenę oferty, w dniu 2.12.2022 r., na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy 

Pzp, Teatr wezwał Wykonawcę FIRMA SAWICKI-OBSŁUGA WIDOWNI TEATRALNYCH 

S.C Lech Sawicki, Alicja Sawicka, ul. Bogatyńska 10A/30, 01-461 Warszawa (oferta nr 1)  

– do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia 

wskazanych w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (dotyczącej 

orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego); art. 109 ust. 1 

pkt 2 lit. a) ustawy Pzp; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp (dotyczącej ukarania  

za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu), art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dotyczącej 

skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu)  

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – zgodnie  

z pkt 9.2.1 a) SWZ, 

b) Oświadczenia wykonawcy (wypełniony Załącznik nr 4 do SWZ) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 

ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz  

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z pkt 9.2.1 b) SWZ, 

c) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca  

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania  

z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – zgodnie z pkt 9.2.1 c) SWZ, 

d) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega  

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz  

z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 

płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – zgodnie z pkt 

9.2.1 d) SWZ, 

e) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej tego ubezpieczenia – patrz pkt 8.3 SWZ – zgodnie z pkt 9.2.1 e) SWZ, 

f) Wykazu usług wykonanych (wypełniony Załącznik nr 5 do SWZ), a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, 

oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych 

od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
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świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 

ostatnich 3 miesięcy – w wykazie należy podać usługi, które spełniają wymagania 

Zamawiającego, określone w pkt 8.4.1 SWZ – zgodnie z pkt 9.2.1 f) SWZ, 

g) Dokumentów (np. umów o pracę, umów zleceń itp.) potwierdzających doświadczenie osób, 

wskazanych w „Wykazie osób”, o którym mowa w pkt 9.1.1 SWZ – zgodnie z pkt 9.2.1 g) SWZ, 

h) Dokumentów – tj.: certyfikatów, świadectw, dyplomów, itp. – potwierdzających znajomość  

w stopniu komunikatywnym języka angielskiego (co najmniej poziom A2 lub matura z języka 

angielskiego na poziomie podstawowym) –  dla 50% osób – wskazanych w „Wykazie osób”,  

o którym mowa w pkt 9.1.1 SWZ – zgodnie z pkt 9.2.1 h) SWZ, 

i) Dokumentów – tj.: certyfikatów, świadectw, dyplomów, itp. – potwierdzających znajomość  

w stopniu komunikatywnym języka obcego – innego niż język angielski – dla przynajmniej  

2 osób – wskazanych w „Wykazie osób”, o którym mowa w pkt 9.1.1 SWZ – o ile Wykonawca  

w „Formularzu oferty” zadeklarował zatrudnienie takich osób – zgodnie z pkt 9.2.1 i) SWZ, 

j) Dokumentów potwierdzających przeszkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej – dla 

przynajmniej 2 osób – wskazanych w „Wykazie osób”, o którym mowa w pkt 9.1.1 SWZ – o ile 

Wykonawca w „Formularzu oferty” zadeklarował zatrudnienie takich osób – zgodnie z pkt 9.2.1 

j) SWZ, 

k) Dokumentów potwierdzających znajomość Polskiego Języka Migowego – dla przynajmniej 1 

osoby – wskazanej w „Wykazie osób”, o którym mowa w pkt 9.1.1 SWZ –o ile Wykonawca  

w „Formularzu oferty” zadeklarował zatrudnienie takiej osoby – zgodnie z pkt 9.2.1 k) SWZ, 

l) Dokumentów potwierdzających posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności – dla przynajmniej 

1 osoby – wskazanej w „Wykazie osób”, o którym mowa w pkt 9.1.1 SWZ – o ile Wykonawca  

w „Formularzu oferty” zadeklarował zatrudnienie takiej osoby – zgodnie z pkt 9.2.1 l) SWZ, 

m) Dokumentów potwierdzających przeszkolenie podnoszące kompetencje w obsłudze widzów – tj.  

z tzw. kompetencji miękkich – dla przynajmniej 2 osób – wskazanych w „Wykazie osób”,  

o którym mowa w pkt 9.1.1 SWZ – o ile Wykonawca w „Formularzu oferty” zadeklarował 

zatrudnienie takich osób – zgodnie z pkt 9.2.1 m) SWZ. 

 

 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty. 

  

  

Teatr na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp stwierdza, że w niniejszym  

postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FIRMA SAWICKI-OBSŁUGA WIDOWNI 

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

(oferta nr 1). Wykonawca odbył obowiązkową wizję lokalną, złożył wszystkie wymagane 

dokumenty, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść jego oferty odpowiada treści 

specyfikacji warunków zamówienia. 

 

Teatr ocenił ofertę nr 1 zgodnie z przyjętymi w SWZ kryteriami:  

najniższa cena – 60 %,  

możliwość samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę –  15 %,   

zatrudnienie osób znających w stopniu komunikatywnym język obcy inny niż język angielski –  10 % 

zatrudnienie osób z przeszkoleniem z pierwszej pomocy przedmedycznej – 5 % 

zatrudnienie osób ze znajomością Polskiego Języka Migowego – 5 % 

zatrudnienie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – 3 % 
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zatrudnienie osób z przeszkoleniem podnoszącym kompetencje w obsłudze widzów – tj. z tzw. 

kompetencji miękkich – związanych z pracą w zespole, umiejętnością radzenia sobie ze stresem, 

asertywnością, motywowaniem, pracą z trudnym klientem – 2 %. 

 

Oferta otrzymała 100 pkt.  

 

 

 

 

Zamówienie Teatru na „Obsługę wydarzeń teatralnych, w tym bezpośrednią sprzedaż 

towarów Teatru podczas wydarzeń teatralnych w Teatrze Narodowym w Warszawie”  

będzie realizowała FIRMA SAWICKI-OBSŁUGA WIDOWNI TEATRALNYCH S.C  

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

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

         

Marta Poluszczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. Przetargów Publicznych w TN 


