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Wasze pismo z dnta: Znak:

WYKONAWCY

Nasz znak:

WAW-FA ,2] I .5 ,2015

Data:

23-09-20rs

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferĘo

wykonawcacho których oferty zostały odrzucone,
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

Sprawa: Przygotowanie dokumentacji napotrzeby termomodemizaĄi budynków Urzędu Staty-
stycznego w Warszawie.

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prąwo zamowień pu-

blicznych (Dz. U. z Ż0I3 r. poz.907, z poźn. zm.), niniejsz1łn informĄ7, że w prowadzonym

przez'. Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnta 2I, 02-134 Warszawa postępowaniu

o udzielente zamówienia publicznego w trybie przetargl nieograniczonego na: ,,Przygotowąnie

dokumentacji na potrzeby termomodernizacji budynków Urzędu Statystycznego w Warszawie'' -

znak WAW-FA-27|-5120I5, ręalizowanego w ramach Progiamu operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2OO1-2O13 (Po IiS), Priorytetu IX Infrastruktura energetycznaprzyjazna Środowi-

sku i efektywnoŚć fia rzęcz Beneficjenta Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie w ra-

mach projektu pt.: ,,Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji

budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie oraz wybra-

nych budynków Urzędów Statystycznych", wybrano ofertę, złoŻonąprzęZ wykonawcę:

- 888 Mirosława Puczyńska, ul. Czerniakowska 159/18o 00-453 Warszawa. Cena brutto

oferty: t5 375,00 zł'

BENEFICJENT:
GŁoWNY URZĄD sTATYsTYczNY
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Pr*jekt wsp*łfinansowany p{zez Unię Eurapejs*ę ze środlłÓw Fu*dłrszu Spćjności w
ra m ac h F rcg rałn u 0 pe ra cyj nega l n{ra stru ktu ra i Srodowisło 2Qa7 -20 1 3

Priarytet: lX lnfrastraktura enargetyczru''r:::1:rr, środorłrlslt$ i efektywność en€rge-
l yu1l1ą

Działanie: 9.3 Tęrmonadernizacja obiektłw użytacznaści publicznej
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Uzasadnienie wyboru naj korzystniej szej o ferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

ww. wykonawcy została Llznana za najkorzystniejszą na

nego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowtenta.

W postępowaniu złoŻono trzy oferty:
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wAw-FA.271 .5.2015

a ofęrta nie podlega odrzuceniu. oferta

podstawie krlerium oceny ofert określo-

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena oferty (brutto) w zł
Skrócenie okręsu r ealizacji

Zamówienia (w dniach)

888 Mirosława Puczyńska
ul. Czerniakowska 159/1 8

00-453 Warszawa
15 375,00 0

2.

Twoje Zacisze, Marcin Skiba
ul. Księdza J ózęfa ochodka 22
43 -430 ochaby Więlkię

50 000,00 0

3.

Info.- Inż' - Media'' Sp. z o.o.
ul. Sadowa 4 m.36
05-110 Jabłonna k. Warszawv

l7 835,00 0

oferty oceniono w sposób następujący:

W postępowaniu wykluczono wykonawcę i odrzucono ofertę:

-Twoje Zacisze Marcin Skiba, ul. Księdza lozęfa ochodka 22,43 -430 ochaby Wielkie.
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888 Mirosława Puczyńska
ul. Częrniakowska 159/1 8

00-453 Warszawa
5 4,5 0 0 4'5 1

2.

ię Zaciszę^Marci

X X
J.

Info.- Inz. - Media"
Sp. z o.o.
ul. Sadowa 4 m.36
05-1 10 Jabłonna
k. Warszawy

oq 0 0 0r9 2

BENEFICJENT:
GŁoWNY URZĄD sTATYsTYczNY
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Prc1ekć współfinansołrłany przez Unie Europejską ze śradkow Fundalsgu Spójnoścl tłr

ramaxk Prograrnu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodcw,isko 2a&7-28ź 3
Priarytet: lX lnfrastruktura energetyezna przyjazna środowisku i efe&iywność ener$e-

tyezna
Działanie: 9.3 Termamłderntzacja obiektow uzytecznłśc! pubłicznej
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Pismem z dnia 31 sierpnia 2015 roku zamawiający zwrócIł się do wykonawcy o uzupełnienie

oferty o:

1. ,,Wykaz wiedzy i doświadczeluia"- dodatku 2 rlr do Specyfrkacji Istotnych Warunków Za_

mówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi' Że wykazane usługi zostały

lub są wykonywane naleŻycie,

2. aktualny odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalnoścl

gospodarczej.

Brakujące dokumenty wykonawca miaŁ dostarczyc do godziny 13:00 dnia 4 września 2015 roku.

Wykonawca w odpowtędzi na wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów, zatem podlega

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.I p. 2 i ust. 2 p. 4 ustawy z dnta 29 stycznia

2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz' U. z 2013 r., poz. 907 , z póŹn. zm.), poniewaŻ nte

wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, a jego oferta została odrzucona na pod-

stawie art.24 ust. 4 przywołanej ustawy.

ZamawiĄący zawtadamia, Że zgodnie z art.94 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamie-

rza podpisać umowę w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiado-

mienia.

BENEFICJENT:
clÓwr.ly URZĄD sTATYsTYczNY
al' Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Prajekt współfinansowan'f przez Unię Eurapejską ze śradków Fundłls.zu Spójności w
ra m a c h F r a E r a rn u a p e ra c yj n e g o Jnfrasfrłkf l-lra i $rodowjslro 2Ba7 - 2 B 1 3

Priarytet: lX lnfrastruktura energętyczna przyjazna środowsjr* f efekływność e'"lerge-
tYczna

D zi ała rl i e : 9, 3 Iermomode r n i z a cj a ob i e któw tł ź yte c znośc i p u b l i cznej


