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Warszawa, dn. 04.06.2013 r.
Do zainteresowanych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt. 1- 4 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 pn.„
Zmiana wentylacji mechanicznej wywiewnej na wentylację z odzyskiem dla basenu
leczniczo – rehabilitacyjnego” nr referencyjny sprawy FZP/ZP-22/Rb/14/13 dokonano
wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.
Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych
Numer
oferty
1

Wykonawca
Inwent Piotr Żółkowski
Ul. Miętowa 20
20-387 Lublin
Abramowice Prywatne 172, 20-388
Lublin
Tel/fax 081 469 16 11
CONVERTO Andrzej Pawłowski
Ul. Belska 8/50
02-638 Warszawa

Cena brutto

122 482,31 zł

kolejność ofert
wg ceny
Odrzucona
zgodnie z art. 89
ust. 1 pkt5

152 520,00 zł

Oferta
wybrana

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. W
przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wykluczono z postępowania 1 Wykonawcę: Inwent Piotr Żółkowski, ul. Miętowa 20, 20-387
Lublin, Abramowice Prywatne 172, 20-388 Lublin, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4. Firma
Invent Piotr Źółkowski została wezwana do wykazania, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu o których mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt. b oraz c SIWZ:
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale VIII ust. 2
pkt. 2 i pkt. 3;
c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia. (najlepiej poświadczyć kopią uprawnień)
Ponadto, zgodnie z art. 87 ust 1 Ustawy Prawo zamwień publicznych Zamawiający zwrócił
się z prośbą o pisemne wyjaśnienie czy zoferowana cena w Ofercie zawiera:
1. wykonanie projektu budowlano – wykonawczego (projekt instalacji i automatyki),
2. roboty budowlano – instalacyjne związane z:
• demontażem istniejących urząddzeń,
• robotami wykonawczymi,
• wywiezieniem i unieszkodliwieniem odpadów,
• wyposażeniem basenu (m.in. przykrycie basenu)
Firma Inwent Piotr Żółkowski przysłała wyjaśnienie, które nie zawiera przewidywanego
zakresu robót oraz nie przesłała uprawnień osób zaangażowanych w proces projektowania
instalacji wentylacyjnej.
Odrzucono z postępowania ofertę nr 1 firmy Inwent Piotr Żółkowski na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 5. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucna.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, iż złożona oferta nr 2 firmy CONVERTO Andrzej Pawłowski, ul. Belska 8/50 02638 Warszawa, za cenę brutto 152 520,00 zł odpowiadała wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie pzp oraz w SIWZ.
Za realizację przedmiotowego zamówienia firma zaproponowała cenę, nie przekraczającą
kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Przewidywany termin zawarcia umowy 11.05.2013r. (art. 94 ust. 2 pkt. 1a ).

Zatwierdził
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska

