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Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zamawiający:
Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego na dostawę przedłużonej gwarancji producenta na sprzęt
NetApp dla Urzędu Regulacji Energetyki, prowadzonym przez Zamawiającego w trybie
przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą:
 została uznana oferta złożona przez APN Promise S.A. ul. Domaniewska 44a, 02-672
Warszawa z ceną oferty 60 973,56 zł brutto.
Uzasadnienie.
Wybrana oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz mieści się w środkach finansowych, jakie Zamawiający przeznaczył
na realizację zamówienia. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, przy kryteriach oceny
ofert: cena brutto – 60%, termin dostawy przedłużonej gwarancji producenta – 40%.
Ocena ofert przedstawia się następująco:
Numer
oferty
1

2

Nazwa i adres
Wykonawcy
APN Promise S.A.
ul. Domaniewska 44a
02-672 Warszawa
Cezar Sp. z o.o.
ul. Aspekt 42
01-904 Warszawa

Łączna cena
brutto

Termin dostawy
przedłużonej
gwarancji producenta

Ocena ofert

60 973,56 zł

10 dni roboczych

100,00 pkt

69 273,60 zł

10 dni roboczych

92,81 pkt

Ponadto Zamawiający informuje, iż nie wykluczono żadnych Wykonawców i nie odrzucono
żadnych ofert.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w toku oceny i badania złożonych ofert w niniejszym
postępowaniu stwierdzono, że oferta złożona przez APN Promise S.A. ul. Domaniewska 44a,
02-672 Warszawa zawiera błąd w podanej cenie brutto. W związku z powyższym dokonano
poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanej poprawki jak niżej.

1

Znak sprawy: BDG.SOPiK.260.9.2018.MMa

Jest:
„Cena netto zamówienia wynosi: 49 572,00 PLN
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote)
Kwota podatku VAT zamówienia wynosi: 11 401,56 PLN
(słownie: jedenaście tysięcy czterysta jeden złotych 56/100)
(stawka podatku VAT 23 %)
Cena brutto (z VAT) zamówienia wynosi: 69 973,56 PLN
(słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 56/100)”.
Powinno być:
„Cena netto zamówienia wynosi: 49 572,00 PLN
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote)
Kwota podatku VAT zamówienia wynosi: 11 401,56 PLN
(słownie: jedenaście tysięcy czterysta jeden złotych 56/100)
(stawka podatku VAT 23 %)
Cena brutto (z VAT) zamówienia wynosi: 60 973,56 PLN
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 56/100)”.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Bartosz Korkozowicz
Dyrektor Generalny
Urzędu Regulacji Energetyki
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