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WYKONAWCY

Wasze pismo z dnia:

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sprawa: Remont części dachu na budynku biurolĄ,ym w o/Ciechanów i remont części elewa-
cji i dachu O/Siedlce.

Dzialając na podstawie ar1. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamóweń
publicznych (Dz. U. z 2013 r'' poz. 907 z póŻn' zm.), niniejszym informuję, Że w prowadzo-
nym przęz Urząd Statystyczny w Warszawie, ul' 1 Sierpnia Ż1' 02 - 134 Warszawa postępo-
waniu o udzielenie zarnówienia publicznego, prowadzonym w procedurze przetargu nieogra-
niczonego określonego w ar1. 39 ustawy Z dnia 29 stycznia 2004 r' - Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz' U. z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm") na: ,^Remont części dachu na budynku biu-
rowym w o/Ciechanów i remont części eley,acji i dachu o/Siedlce
znak WAW-FA.271.6'2015 wybrano oferty, Złozone przez wykonawcę:

. na część A (remont części dachu na budynku biurowym w o/Ciechanów)
- Zakład Usług Budow|anych Grzego rz Czarnocki, ul. Korczewska 38,
08-110 Siedlce' Zabokliki' za cenę 62 359,20 zl,

. na cZęśó B (remont części elewacji i dachu o/Siedlce)
- Za|<ład Usług Budowlanych Grzegorz Czarnocki' ul. Korczewska 38,
08-110 Siedlce' Zabokliki' za cenę 178 179,16 zl.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oleńa nie podlega odrzuceniu. oferta
ww. wykonawcy Została uznana za najkorzystniej szą na podstawie bilansu kr1teriów oceny
oferl określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. otrzymała najwyŻszą
punktacj ę '

W postępowaniu na częśó A złożono trzy ofefiy, ajedną na część B. Publiczne otwarcie ofer1

odbyło się w dniu 30 września 2015 r. o godz. 10:30.

Znak: Nasz znak:
wAW-FA.27t .6.2015

Data:
08-10-2015
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Lista wykonawc ów, którzy złożyli oferty:

CzęśÓ A: remont części dachu na budynku biurowym w o/Ciechanów)

Żadnych oferl nie odrzucono i Żadnego wykonawcy nie wykluczono.

Zamawiający zawiadamia, Że zamierza podpisać umowę bezzwłocznie.

NI
. ofelty

Nazwa Wykonawcy
cZęść A

Cena ofęrty
(brutto) w zł

Część B
Cena oferty
(brutto) w zł

Wydłużenie
okresu gwarancji

w kwańałach

I

DEKAR Zakład Remontowo _ Budow_
lanl Produlcyjno - Handlowl Andrzej
Zimowski, ul. Z. Morarvskiej 4,

06-400 ciechanów

69 831,69 X

Ż.

Zakład Usług Budowlanych Grzegorz
Czarnocki ul' Korczęwska 38
08-1 l0 Sied]cę. Zabokliki

bl j5q,20 t'78 7'79,16 9

Firma Energetyczno - Budowlana
.'ELMoR'' Roman Sobczyński,
ul' Bańycka 175 paw. E, 00-716 War-
szawa

83 640,00 x 0

Nr
oferty

Nazwa Wvkonawcv
Kryerium:
cena oferty

(w punktach)

Krlerium;
cena oferty po
uwzg|ędnieniu

wagi kry.te-
rium

(w punktach)

Kryerium:
wydłużenie
okresu gwa-

rancj i
(w punktach)

KI}tęIiBm:
wydfużenie
okresu gwa-

rancj i po
uwzględnieniu

wagi kqłe-
riull

(rv punktach)

KońcoWa
ocena

(w punk-
tach)

DEKAR Zakład
Remontowo - Bu-
dowlany Produkcyjno
- Handlowy Andrzej
Zimowski,
ul. Z. Morawskiej 4
06-400 ciechanów

3,60 3,21 0,5 0 0,05 1to

2.

Zakład Usług Bu-
dowlanych Grzegorz
Czamocki
ul. Korczewska 38
08'l10 Siędlcę,
ŹabokIiki

5,00 4,50 1,50 0,15 4,65

Filma Enęrgętyczno -

Budowlana
,,ELMOR" Roman
sobczyński, ul. Bar-
tycka I 75 paw. E
00-716 Warszawa

1,00 0,90 0,00 0,00 0,90
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Część B: (remont części elewacji i dachu o/Siedlce')

Zadnych ofert nie odrzucono i żadnego wykonawcy nię wykluczono.

Zu'nawia11cy zawiadamia, że zamierza podpisać umowę bezz:włocznie.

Zgodnie z art.2'1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t. - Prawo zamówień publicznych,
zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniej szego zawiadomienia o

wyborze najkolzystniejszej ofeńy.

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy
Kr}łelium:
cena oferty

(w punktach)

Krytę um:
cena oferty po
uwzględnieniu

wagi k).te-
rium

(w punktach)

Kry.terium;
wydfużenie
okresu gwa-

rancj i

(w puŃtach)

Kry.terium:
wydfużenie
okresu gwa-

rancj i po
uwzględnieniu

wagi kryte-
rium

(w punktach)

Końcowa
ocena

(w punk-
tach)

2.

Zakład Usług Bu-
dowlanych Grzegorz
Czamocki
ul. Korczewska 38
08-110 Siedlce.
Zabokliki

5,00 1,50 1,50 0,15 4,65
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