
Sejny, dnia 28 września 2020 r.
OK/240/41/2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Numer  sprawy:  OK/240/41/2020. Nazwa
zadania: Dostawa, montaż i konfiguracja zestawu wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego na
scenę Ośrodka Kultury w Sejnach.

1.  Działając  na  podstawie art.  92  ust.  2  Prawa zamówień  publicznych  zamawiający informuje,  że  w
prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
wykonawcę:

Firma: Konsbud Audio Sp. z o.o.
ul. Gajdy 24 
02-878 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: 
W  związku  z  przedstawieniem  wraz  z  ofertą  w  dniu  21-09-2020  r  dokumentów  potwierdzających
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ oraz OPZ
należy zauważyć co następuje:

1. Wykonawca przedstawił dokumenty potwierdzające rozwiązania technologiczne i funkcjonalność
(karty producentów wraz ze specyfikacjami urządzeń w języku polskim) dla urządzeń: 
A) Zestawy głośnikowe szerokopasmowe oferujące możliwość kątowania w zakresie 20º - 40º co

nie  więcej  niż 5º  -  potwierdzając wymagania  postawione w SIWZ i  OPZ oraz parametry
podane w ofercie Wykonawcy;

B) Zestaw  głośnikowy  niskotonowy  posiadający  kardioidalną  charakterystykę  kierunkowości
uzyskiwaną z pojedynczego urządzenia, zasilanego z jednego kanału wzmacniacza mocy -
potwierdzając  wymagania  postawione  w  SIWZ  i  OPZ  oraz  parametry  podane  w  ofercie
Wykonawcy;

C) Cyfrowa  konsoleta  foniczna  wyposażoną  w minimum  dwa  dotykowe  ekrany FUL HD o
przekątnej  minimum  15,6”  -  potwierdzając  wymagania  postawione  w SIWZ i  OPZ  oraz
parametry podane w ofercie Wykonawcy;

D) Cyfrowa konsoleta foniczna wyposażona w automatyczny mikser obsługujący do 64 kanałów
przez jedną, dwie lub cztery strefy - potwierdzając wymagania postawione w SIWZ i OPZ
oraz parametry podane w ofercie Wykonawcy;

E) Wzmacniacz mocy wyposażony w przetworniki analogowo – cyfrowe o rozdzielczości 27
bitów przy próbkowaniu 96Hz - potwierdzając wymagania postawione w SIWZ i OPZ oraz
parametry podane w ofercie Wykonawcy;

Wniosek:

Proponowane w ofercie firmy Konsbud Audio Sp. z o.o. urządzenia odpowiadają wymaganiom 
stawianym w SIWZ i OPZ



Ocena punktowa oferty:

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

Cena oferty brutto: 396.373.65 z zł
Liczba punktów w kryterium cena: 50
Liczba punktów w kryterium rozwiązania technologiczne - funkcjonalność: 50
łączna liczba punktów: 100

2. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu formalności. Miejsce i termin podpisania umowy
zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej

1.  Środki  ochrony  prawnej  (Odwołanie,  Skarga  do  Sądu)  w  niniejszym  postępowaniu  przysługują
wykonawcom,  a  także  innym  podmiotom,  jeżeli  mają  lub  miały  interes  
w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec  ogłoszenia o zamówieniu oraz  specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony
prawnej  przysługują  również  organizacjom  wpisanym  na  listę  organizacji  uprawnionych  do
wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) opisu przedmiotu zamówienia
4) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca  może  również  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować
zamawiającego o:

1) niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  zamawiającego  w  niniejszym
postępowaniu, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 

Termin  wniesienia  odwołania  /  przesłania  wymienionej  powyżej  informacji:  5  dni  od dnia  przesłania
niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ oraz w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.


