Warszawa, dnia 01.05.2021 r.

/Wykonawcy postępowania/

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę aparatury do
mobilnego laboratorium badań środowiskowych (nr ref. sprawy:
ZP/01/21)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części nr 5
Działając w oparciu o zapisy art. 253 ust. 1-2 w zw. z art. 266 ustawy - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą,
Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na
dostawę aparatury do mobilnego laboratorium badań środowiskowych (nr ref.
sprawy: ZP/01/21), jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
w zakresie Części 5 ofertę firmy
Mechatronika Hubert Kryczka
ul. Borowej Góry nr 8 lok. 29
01-354 Warszawa
hubertkryczka@gmail.com
Uzasadnienie:
Oferta nr 3 Wykonawcy Mechatronika Hubert Kryczka, ul. Borowej Góry nr 8 lok.
29, 01-354 Warszawa spełnia wymagania określone w SWZ oraz uzyskała
najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert określonych w SWZ dla Części nr
5 – zgodnie z poniższą tabelą.
Dane Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, a także
punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna
punktacja:

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty

Numer
Części

Kryterium oceny ofert

Oferta nr 1

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Doradztwa
Technicznego
Geomor-Technik Sp. z o. o.
ul. Modra nr 30 lok. 1
71-220 Szczecin
geomor@geomor.com.pl

Mechatronika Hubert Kryczka
ul. Borowej Góry nr 8 lok. 29
01-354 Warszawa
hubertkryczka@gmail.com

Liczba przyznanych punktów w kryterium oceny ofert
Cena oferty (C5)

Część 5

Okres gwarancji
(OG5)
Termin realizacji
(TR5)
Łączna liczba
punktów

50,18

60

0

20

7

0

57,18

80,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy, może
zostać zawarta w dniu 07.05.2021 r.
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