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Ogłoszenie o wyniku postępowania 
 

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

ul. Podskarbińska 2 

03-833 Warszawa 

tel. 22 277 08 20 

e-mail: sekretariat@cpk.art.pl 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego o wartości poniżej 130.000 zł. 

Podstawa prawna prowadzenia postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie 

zapytania ofertowego o wartości poniżej 130.000 PLN, do którego nie mają zastosowania 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku. 

 

Przedmiot postępowania: 

Zakup i dostawa profesjonalnego, bezprzewodowego, wzajemnie w pełni kompatybilnego 

zestawu mikrofonowego o parametrach zgodnych z wymogami wykonawców scenicznych 

(ridery) zawierającego 4 mikrofony ręczne, 4 mikrofony nagłowne, 4 bodypacki,                             

4 mikroporty 2 anteny kierunkowe, 2 splitery antenowe, 4 wkładki mikrofonowe, zasilacze                   

i pozostałe niezbędne akcesoria, do Terminala Kultury Gocław (ul. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego 24 w Warszawie) filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe 

m. st. Warszawy. 

 

Informujemy, że: 

1. Do dnia 05.08.2022 roku do godz. 12:30 wpłynęły 3 oferty. 

 

2. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona, tj.: 

Oferta nr 1 

,,ProfiAudio IP” 

ul. Pogodna 21, 05-077 Warszawa 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający postanowił odrzucić ofertę nr 1 w związku z niespełnieniem warunków 

formalnych przewidzianych w przedmiotowym postępowaniu, tj. : 

a) Oferta została złożona na nieaktualnych dokumentach, pochodzących z poprzedniego 

postępowania, które zostało unieważnione o numerze CPK.DOA.261.86.2022 – 

załącznik nr 1 i nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty. 

b) Oferta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów, które Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć  zgodnie z treścią Zaproszenia do złożenia oferty (Dział IV):  

 pkt 3 - podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,                 

o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3, 

 pkt 5 - szczegółowy wykaz oferowanych urządzeń zawierający nazwy wszystkich 

proponowanych modeli oraz ich specyfikacje techniczne.  

Wobec braków formalnych i braku złożenia określonych dokumentów Zamawiający 

postanowił jak powyżej.  

 

3. W postępowaniu została wybrana przez Zamawiającego Oferta nr 3 złożona przez 

firmę ,,Konsbud Audio Sp. z o.o.” ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa, która 

zaproponowała całkowitą cenę oferty 47.074,56 złotych brutto. 

mailto:sekretariat@cpk.art.pl


Uzasadnienie wyboru: 

Zamawiający dokonując oceny ofert uznał ofertę nr 3 za najkorzystniejszą, spełniającą 

wszystkie warunki i wymogi ujęte w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 

zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.cpk.art.pl oraz przekazano 

Oferentom, tj. uczestnikom postępowania.  

Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w 

postępowaniu.  
 

 

 

 

 

Dokument podpisany przez  

Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

Mirosław Salach 
 
 

 

 

 


