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Warszawa, 18 marca 2022 r.                                                                                                                                                    

KP-DU-III.ZP.U.272.91.2021.AS 
 
 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest powierzenie osobie fizycznej lub prawnej zarządzania samorządową 

instytucją kultury pod nazwą: „Warszawska Opera Kameralna”, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona 

przez „VILLA ARTE” Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 145F lok. 58, 02-776 Warszawa. 

 

UZASADNIENIE WYBORU: 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 25 stycznia 2022 r. wpłynęły 2 oferty złożone przez niżej wymienionych 

Wykonawców: 

1. Konsorcjum wykonawców: Pan Jacek Laszczkowski (lider konsorcjum), ul. Kpt. Zygmunta Pawlaczyka 3a, 

02-790 Warszawa, Pani Magdalena Romańska, ul. Augustówka 11i/8, 02-981 Warszawa; 

2. „VILLA ARTE” Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 145F lok. 58, 02-776 Warszawa. 

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez „VILLA 

ARTE” Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska 145F lok. 58, 02-776 Warszawa, przedstawiającą najkorzystniejszy bilans 

ceny oraz pozostałych kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia: cena – 35 pkt, program działalności 

merytorycznej – 40 pkt, doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury – 10 pkt, wykształcenie – 5 pkt, 

doświadczenie reżyserskie – 5 pkt, pozyskane środki zewnętrzne – 5 pkt. 

 
Poniżej ocena oferty: 

Wykonawca: Villa Arte Sp. z o.o. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oceny ofert 

Cena – 35 pkt 35 pkt 

Program działalności merytorycznej - realizowanie 
działalności artystycznej i edukacyjnej - 20 pkt 

20 pkt 

Program działalności merytorycznej – 20 pkt 20 pkt 

Doświadczenie na stanowisku kierowniczym w 
instytucji kultury – 10 pkt 

10 pkt 

Wykształcenie – 5 pkt 3 pkt 

Doświadczenie reżyserskie – 5 pkt 5 pkt 

Pozyskane środki zewnętrzne – 5 pkt 5 pkt 

Łącznie (suma przyznanych ofercie punktów) 98 pkt 

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Konsorcjum wykonawców: Pana Jacka 

Laszczkowskiego (lider konsorcjum) i Panią Magdalenę Romańską.  

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1, z uwzględnieniem art. 577 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać 

zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy zostanie udostępniona na stronie 

Platformy Zakupowej prowadzonego postępowania. 
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