SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
http://www.attis.com.pl/

FZP/ZP-22/Rb/4/13

Warszawa, dn.19.03.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Centrum ATTIS
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o
sygnaturze nr FZP/Zp-22/Rb/4/13 pn. „Termomodernizacja obiektów Centrum Leczniczo Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS polegająca na modernizacji instalacji grzewczej
CO i modernizacji przegród OZ w budynku Szpitala oraz Przychodni przy ul. Górczewskiej
89 w Warszawie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.
Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium jakim kierował
się Zamawiający przy wyborze oferty była cena brutto za realizację zamówienia.
Numer
oferty
1

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
SGW BUDOWNICTWO Waldemar
Stelmach
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
26-600 Radom, Ul. Mokra 2
Tel.: (48) 331 15 71, fax: (48) 331 13
59
Konsorcjum:
LIDER: P.P.H.U. ARCUS
05-430 Celestynów, ul. Witosa 17
UCZESTNIK: ARDO S.C.
05-120 Legionowo, ul. Kwiatowa 69

cena brutto

kolejność ofert wg
ceny
oferta wybrana

1 180 013,61 zł

1 493 732,42 zł

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, iż złożona oferta nr 1 firmy SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach, SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, 26-600 Radom, Ul. Mokra 2, Tel.: (48) 331 15 71, Fax: (48) 331 13 59, za cenę
brutto 1 180 013,61 zł brutto odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie pzp

oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji
kryterium wyboru.
Za realizację przedmiotowego zamówienia firma zaproponowała cenę, nie przekraczającą
kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz żadna oferta nie
została odrzucona.
Przewidywany termin zawarcia umowy 26.03.2013 r. (art. 94 ust. 1 pkt. 2).
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