Warszawa, dnia 5 listopada 2009 r.

2. VENTRA Clima Sp. z o.o., ul. Kordeckiego 56/58, 04-355 Warszawa (oferta nr 2).
Uzasadnienie:

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

Oferta wyŜej wymienionej firmy jest niezgodna z SIWZ.
Zamawiający w Rozdziale I SIWZ Przedmiot zamówienia Kompleks nr 3575 Al. Niepodległości

DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

218, bud. nr 10 pomieszczenie biurowe (nr 411 sala odpraw) oraz w pozycji nr 4 Formularza cenowego
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ Ŝądał podsufitowy inverter typu split 2 szt., jeden agregat, wydajność
chłodzenia min. 5 kW i min. 3 kW. Natomiast Wykonawca w Formularzu cenowym w pozycji nr 4 oraz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego zaoferował urządzenia typu ściennego.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli jej treść nie

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaŜ

odpowiada treści SIWZ.

klimatyzatorów elektrycznych jako samodzielnych jednostek
(zewnętrzny agregat oraz wewnętrzny split) nr sprawy: 51/ZP/09

3. Czesław Rocki ELHURT-KLIMA, ul. Gąsocińska 12, 00-711 Warszawa (oferta nr 6).
Uzasadnienie:
Oferta wyŜej wymienionej firmy jest niezgodna z SIWZ.

 wybór oferty firmy:

W kosztorysie ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia w Bud. nr 4 pomieszczenie serwerowe

SprzedaŜ Artykułów Przemysłowych „Pixel” Koperwas Janusz, ul. Piłsudskiego 9, 22-600 Tomaszów
Lubelski, cena: 115.757,11 zł brutto (słownie złotych: sto piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem

(nr 012). Urządzenia – szt. 2, po min. 42 kW, wydajność chłodzenia razem min. 84,0 kW, brak jest pozycji
nr 15 pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar.

11/100) jako najkorzystniejszej.

Zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ Istotne postanowienia umowy ust. 5 Zamawiający do ustalenia

Uzasadnienie:
Oferta wyŜej wymienionej firmy zawiera najniŜszą cenę, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy będzie brał pod uwagę ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego wraz z ilością rzeczywiście wykonanych i odebranych prac.
Braku tego nie moŜna uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy.

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli jej treść nie

ustawą, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W przedmiotowym postępowaniu jedynym

odpowiada treści SIWZ.
Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert

kryterium oceny ofert była cena.
Nr
oferty

 odrzucenie ofert firm:

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „KAPEMA” Sp. z o.o., Al. Wilanowska 366 lok. 34, 02-665

Liczba pkt
w kryterium cena
100 %

Razem pkt

Dostawa i montaŜ klimatyzatorów elektrycznych jako samodzielnych jednostek
(zewnętrzny agregat oraz wewnętrzny split)

Warszawa (oferta nr 1).
Uzasadnienie:
Oferta wyŜej wymienionej firmy jest niezgodna z SIWZ.

3

MEX-SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Chełmska 21 lok. BUD.21
00-724 Warszawa

99,51 %

99,51

4

Marek Burcan
Energy Heat Technology Investment
ul. Krakowska 48
50-425 Wrocław

51,72 %

51,72

5

SprzedaŜ Artykułów Przemysłowych „Pixel” Koperwas Janusz
ul. Piłsudskiego 9
22-600 Tomaszów Lubelski

100,00 %

100,00

Zamawiający w Rozdziale I SIWZ Przedmiot zamówienia Kompleks nr 3637 ul. Rakowiecka 4A,
w pozycji nr 5 Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz w pozycji nr 11
Przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 3a do SIWZ Ŝądał dwóch sztuk urządzeń, po min. 42 kW,
z łączną wydajnością min. 84,0 kW. Natomiast Wykonawca w Formularzu cenowym w pozycji 5 oraz
w kosztorysie ofertowym w pozycji 10 zaoferował trzy sztuki po 34,3 kW, 34,3 kW oraz 15,4 kW.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli jej treść nie odpowiada
treści SIWZ.

Nr sprawy: 51/ZP/09

Nr sprawy: 51/ZP/09

