CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O.
www.attis.com.pl

FZP/ZP-22/Rb/28/13
www.attis.com.pl,
tablica ogłoszeń- siedziba Zamawiającego

ISO 9001:2008

Warszawa, dn. 14.11.2013 r.

Do wszystkich zainteresowanych

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 2013r. poz. 907 ze zm.) Centrum ATTIS informuje, że
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie
Systemu Sygnalizacji Pożaru w szpitalu Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i
Medycyny Pracy ATTIS SP. z o.o. w Warszawie ul. Górczewska 89.” numer sprawy:
FZP/ZP-22/Rb/28/13, dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.
Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium jakim kierował
się Zamawiający przy wyborze oferty była cena brutto za realizację zamówienia.
Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych
Numer
oferty
1

4

2

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
KARO Karlicki Sp. z o.o.
Ul. Łąkowa 8
05-860 Płochocin
F.H.U. ”WIBAR” Magdalena Osewska
Ul. Błonie 13/43
08-110 Siedlce
IMPEL TECH SOLUTIONS Sp. z o. o.
Ul. Marsa 56 A
04-242 Warszawa
MAXTEL Sp. z o.o.
Ul. Krakowska 89
25-701 Kielce

cena brutto

kolejność ofert
wg ceny

244 770,00

I w kolejności
oferta wybrana

255 225,00

Oferta odrzucona

274 905,00

III w kolejności

53 780,00

IV w kolejności

Wykluczono z postępowania Wykonawcę F.H.U „WIBAR”, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4.
Firma F.H.U „WIBAR” została wezwana do wykazania, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu o których mowa w Rozdziale X ust. 6 pkt. 9 oraz 10 SIWZ:
9) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
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miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
10) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.

Odrzucono z postępowania ofertę nr 4 firmy F.H.U „WIBAR” na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 5. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, iż złożona oferta nr 1 KARO Karlicki Sp. z o.o., odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz w specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Przewidywany termin zawarcia umowy 20.11.2013r. (art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze
zm.)).
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