URZĄD STATYSTYCZNY w WARSZAWIE
02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21
TeL.2246423 15,2246423 12,fax.228467667, e-mail: SekretariatuswAw@stat.gov.pl

WYKONAWCY
Wasze pismo z

dnia:

Nasz

Znak:

znak:

Data:

WAW-FA.2720.18.20t7 26-07-2017

ZAWTADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sprawaz dostąwa wody dla pracownik w Urzędu Statystycznego w Warszawie od ].08.2017
do 31.08.2018 roku.

Utząd Statystyczny w Warszawie informuje o wynikach postępowania o udzielenie zan wieniapublicznego o wartościszacunkowej do 30 000 euro na:,,Dostawę wody dlapracownik w

Urzędu Statystycznego w Warszawię od l.08.2017 do 31.08.2018
WAW-FA .2720.18.2017

1.

roku

"

znak

.

Najkorrystniejsza oferta:

Wykonawca: GetFresh Sp. z o.o.
Adres: ul. Łowicka 31' 02-502 Warszawa.

Liczbapunkt w w kryterium:

o
.

cena brutto za

l

butlę wody 18,9 |: 4125 p.

cena brutto za dzieftawę 1 urządzenia do dystrybucji wody: 0,05 p.

O

cęna brutto za dzierŻawę

o

cena brutto za usługę sanityzacji

Łączna |iczba punk1

l

w : 4 r40

stojaka na butle: 0,05 p.

l

wządzenia do dystrybucji wody: 0105 p.

p.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podl ega odtzuceniu. ofena
ww. Wykonawcy została vznana za najkorzystniejszą na podstawie bilansu kryteri w oceny
ofert określonych w ogłoszeniu, tj. otrzymała najwyŻsząpunktację.
http ://warszawa. stat. gov.

pl
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2. Pozostałe oferty

Wykonawc w, nie podlegające odrzuceniu:

Wykonawca: Eden Springs Sp. z o.o.
Adręs: ul. Perla 10' 41-300 Dąbrowa

G

rnicza.

Liczbapunkt w w kryterium:

.
.
o
.

cena brutto za 1butlę wody l8,9 l: 0,85 p.
cena brutto za dzierŻawę 1 urządzenia do dystrybucji wody: 0125 p.
cena brutto za dzięrŻawę

l

stojaka na butle: 0,25 p.

cena brutto za usługę saniĘzacji 1 urządzenia do dystrybucji wody: 0,25 p.

Łączna liczba punkt w: 1,60 p.
3. Oferty odrzucone:
Żadnej oferty nie odrzucono.

4.

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Zadnego Wykonawcy nie wyklucz ono Z postępowania.

Zamawiający zawiadarrlia, Że zartierzapodpisa bezzwłocznię umowę z Wykonawcą, kt regg
oferta została vznana za najkorzystniej szą.
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