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Warszawa, dnia 26 października 2017 r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania – część I
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 2017 r. poz. 1579) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych w Oddziałach
Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki, prowadzonym przez Zamawiającego w trybie
przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą:
w części I została uznana oferta złożona przez Usługi Hydrotechniczno – Budowlane
HYDROBUD Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 25, 62-510 Konin z ceną oferty 30 307,20 zł brutto.
Uzasadnienie.
Wybrana oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 przy jedynym
kryterium oceny ofert: cena brutto – 100 %. Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla I części, tj. 29 520 zł
brutto, którą podał bezpośrednio przed otwarciem ofert, została zwiększona do ceny
najkorzystniejszej oferty, w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy Pzp.
Ocena ofert przedstawia się następująco:
Nr
oferty
1
2

Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy
i adres
NORGE Sp. z o.o.
ul. Promienista 121, 60-141 Poznań
Usługi Hydrotechniczno – Budowlane
HYDROBUD Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 25, 62-510 Konin

Łączna cena
brutto

Łączna liczba
punktów

38 376,00 zł

Oferta podlega
odrzuceniu

30 307,20 zł

100,00

W tej części postępowania Zamawiający wykluczył następującego Wykonawcę:


NORGE Sp. z o.o. ul. Promienista 121, 60-141 Poznań.

Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia brakującego oświadczenia
w zakresie wynikającym z przepisu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, o którym mowa także
w Rozdziale nr 6 SIWZ. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił odpowiedzi na
wezwanie Zamawiającego. Tym samym zaistniała sytuacja, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4
ustawy Pzp.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
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