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WYKONAWCY

I nfo rm acja o wybo rze naj korzystn iejszej oferty

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu na usługę szko[eń okresowych z dzie-
dziny BHP w latach 2019-2020.

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca DELPHl BDU DYMOWSKA MoUSSA, GRABOWSKA-WAWRZENlECKA Spółka
jawna, u[. Staniewicka 14,03 - 310 Warszawa.

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców i wynikami oceny ofert:

Uzasad n ien i e wybo ru naj ko rzystn iejszej ofe rty i wyklu cze n ia wyko nawców:

Wykonawca DELPHl BDU DYMOWSKA MoUSsA, GRABOWSKA-WAWRZENlECKA Spółka jawna, u[. Staniewicka 14, 03 -
31o Warszawa, który złożył ofertę nr 3, nie podtega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podtega odrzuceniu

iwykonawca złożył ofertę, która została oceniona, jako najkorzystniejsza, zgodnie zarl.2 pkt 5 tit. a oraz zgodnie

z arl.91 ust. 1 Pzp.

Zamawiający zastosował tzw. ,,procedurę odwróconą'' przewidzianą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

zgodnie zart.24aa Pzp, najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy wykonawca, którego oferta została

oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena brutto oferty (w zł)
lvtiejsce

w rankingu ofert

1

INCOVEST 5p. z o.o.
ut. Cicha 12

05-090 Raszyn
15 065,00 Wykonawca wyk[uczony

2

SEKA S.A.

u[. Paca 37

04 - 386 Warszawa

23 000,00 il

3

DELPHI BDU

DYMOWSKA MOUSSA, G RABOWSKA.WAWRZE-
NlEcM SPÓŁKA JAWNA
ut. Staniewicka 14

03 - 310 Warszawa

19 250,00



Zamawiający wyktuczył wykonawcę: lNCOVEST Sp z o.o., u[. Cicha 12, 05-090 Raszyn, ponieważ ten nie wykazał speł-

niania warunków udziału W postępowaniu tzn., że spełnia warunek wymaganej zdo[ności technicznej [ub zawodowej.

Zgodnie z ogłoszeniem wyl<onawca miał wykazać, ze w ol<resie ostatnich 3 [at, a jeśti okres działa[ności jest krótszy,

W tym ol<resie wyl<onał trzy usługi szkolenia BHP o wartości co najmniej 1000zł l<ażda. W tym celu miał złożyć

oświadczenie,,Wykaz usług'' idostarczyć dol<umenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych w oświad-

czeniu usług.

Zgodnie z ogłoszeniem wyl<onawca mógł dostarczyć oświadczenie z Wymaganymi potwierdzeniami wrazz Formu[a-

rzem oferty tub miał obowiązel< dostarczyĆ je na wezwanie zamawiającego.

Wyl<onawca wraz z Formu[arzem oferty dostarczył wadliwe oświadczenie, a mianowicie:

. wsl<azał szko[enie BHP prowadzone d[a GUS w ol<resie od maja do grudnia 2018 r. nie podając jego wartości;

. wsl<azał szl<olen ie BH P p rowadzo ne d [a Tetewizji Polskiej o wartości 30 0oo zł bez podania ol<resu, w jakim było

prowadzone;

. wsl<azał szko[enie prowadzone dta SGGW o wartości 20 0o0 zł, bez podania daty zakończenia świadczenia

usługi' Do oświadczenia nie zostały dołączone dokumenty potwierdzające należyte wyl<onanie usług szl<o[e-

niowych.

Zamawiający pismem z dnia 03.12.2018 r. wezwał wykonawcę do dostarczenia oświadczenia zawierającego wykaz

usług i dol<umentów potwierdzających nalezyte ich wykonanie.

Wykonawca w dniu o4'12'.2O1B r.zŁożył ządane oświadczenie idokumenty, jednal<że oświadczenie,,Wykaz usług''

dostarczył wad[iwe. Wy|<onawca nie podał w nim, jaka była wartość usługi wykonywanej w okresie od 01.01.2016 r'

do 30.11.2017 r. na rzecz Węzła ŁącznościWojsk Lotniczych i obrony Powietrznej, utZwirki i Wigury 1o0, 02-343 War-

szawa. Zamawiający nie mógł, więc ocenić, czy wyl<onawca spełnia warunki udziału W postępowaniu.

obowiązel< wykonawcy dostarczenia oświadczenia nie polega jedynie nafizycznym dostarczeniu żądanego doku-

mentu, ate złożenia go w sposób potwierdzający spełnienie postawionych przez zamawiającego warunków udziału

W postępowaniu' oświadczenie wad[iwe, zawierające błędy, jal< te, które zostało przedstawione zamawiającemu'

odnosital<i sam sl<utek jakby nie zostało przedłożone zamawiającemu.

Zamawiający zgodnie z art.26 ust. 3 pzp nie ma możtiwości ponoWnego żądania dostarczenia oświadczenia nie

zawierającego błędów, stąd Zamawiający zgodnie z art.24 ust 1 p.12)wyl<tuczył wykonawcę z postępowania.

Za mawiający zawiad a m i a, że zamierza zaw rzeĆ u m oWę bezzwłoczn i e.

Dziękując wszystkim za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu, zamawiający jednocześnie informuje, że wobec
czynności podjętych prZeZ Zamawiającego w tol<u postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony praw-

nej.

Zgodnie z art.2 pl<t 17 Pzp zamawiający ząda niezwłocznego potwierdzenia środkami l<omunikacji elektronicznej
otrzymania ni niejszego zawiadomienia.
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