Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na przebudowie węzłów sanitarnych (łazienek)

zlokalizowanych w budynkach nr 1a, 5 i 2 przy ul. Rakowieckiej 4a, nr sprawy: 21/ZP/14
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą
 wybór oferty Wykonawcy:
Konsorcjum:
1. AMP sp. z o.o. - Lider Konsorcjum,
ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa
2. A-Projekt sp. z o.o. - Partner Konsorcjum, ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa, cena: 986.587,19 zł
brutto (słownie złotych: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem 19/100)
jako najkorzystniejszej.
Uzasadnienie:
Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy,
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Streszczenie oceny i porównania ofert
Nr
oferty

1

2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. AMP sp. z o.o. - Lider Konsorcjum,
ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa
2. A-Projekt sp. z o.o. - Partner Konsorcjum, ul.
Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa
Zofia Woś
Zakład Robót Remontowo- Budowlanych Zofia Woś
ul. Krasnowolska 29D/6
02-849 Warszawa

Liczba pkt
w kryterium cena 100
%

Razem pkt

100,00 %

100,00

91,60 %

91,60

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. b) ustawy, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, z uwagi,
że wartość przedmiotowego postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (tj. poniżej 5.186.000,00 euro),
nie odrzucono żadnej oferty oraz upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia
Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "ELKO" s.c., Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski,
96-500 Sochaczew, ul. Staszica 68 oraz Wykonawcy „Konsmetal Alians” Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 60
lok. U/2, 01-248 Warszawa.

Nr sprawy: 21/ZP/14

