
 

 

Warszawa, dnia 7 czerwca 2021 r.  
 

Filharmonia Narodowa w Warszawie   
ul. Jasna 5 
00-950 Warszawa  
 
 
ZP/01/04/2021  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa 

referencyjnych systemów głośnikowych” 

 
 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Filharmonia Narodowa w Warszawie (zwana dalej „Zamawiającym”), zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 w zw. 
z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, 
zwanej dalej „Ustawą”), informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w 
trybie art. 275 pkt 1 Ustawy na dostawę referencyjnych systemów głośnikowych, dokonała wyboru 
najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 Przedmiotu zamówienia, obejmującej dostawę 
referencyjnego systemu odsłuchowego w systemie 5.1.  
 
OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA 
AUDIO KLAN Janusz Prządka Sp. j., ul. Generała Władysława Andersa 12 lok. LU2, 00-201 Warszawa. 
 
UZASADNIENIE WYBORU 
Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie i w Specyfikacji warunków 
zamówienia („SWZ”). Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia, a ponadto jest to jedyna oferta złożona na część 1 Przedmiotu zamówienia.  
 
Ocena ofert w postępowaniu stanowi załącznik do niniejszego pisma.  
 
 
 

Wojciech Nowak 
Dyrektor 

 
  

http://www.filharmonia.4bip.pl/UserFiles/File/03062015/pytania.pdf#page=1
http://www.filharmonia.4bip.pl/UserFiles/File/03062015/pytania.pdf#page=1


 

 

Ocena ofert w postępowaniu:  
 

 
 

 
 

Wykonawca Cena oferty  

Ocena 
punktowa 

wg 
kryterium 

cena  
(60 pkt) 

Okres gwarancji jakości producenta  
Ocena punktowa wg kryterium gwarancja jakości 

producenta  
(po 10 pkt, tj. łącznie 30 pkt) 

Termin 
realizacji  

Ocena 
punktowa wg 

kryterium 
termin 

realizacji  
(10 pkt)  

Suma 
punktów 

Miejsce  
w 

ranking
u ofert 

Zestaw 
referencyjnych 

monitorów 
odsłuchowych 

do pracy w 
systemie 
surround 

Referencyjny 
subwoofer 

aktywny 

Wzmacniacz 
mocy do 
kolumn 

odsłuchowyc
h 

przeznaczony 
do pracy w 

systemie Bi-
Amp 

Zestaw 
referencyjnych 

monitorów 
odsłuchowych 

do pracy w 
systemie 
surround 

Referencyjny 
subwoofer 

aktywny 

Wzmacniacz 
mocy do kolumn 

odsłuchowych 
przeznaczony do 

pracy w 
systemie Bi-Amp 

AUDIO KLAN Janusz 

Prządka Sp. j.  

ul. Generała 

Władysława Andersa 

12 lok. LU2  

00-201 Warszawa 

323 975,20 zł 60 pkt 60 miesięcy 24 miesiące 24 miesiące  8 pkt   2 pkt  2 pkt  40 dni  10 pkt  82 pkt 1 
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