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Postępowanie nr 47/ZA/AZAZ/2016                   Warszawa, 25 lipca 2016 r.                  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Szanowni Państwo, 
w związku z uczestnictwem Państwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

prowadzonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  
/Dz. U. z 2015r, 2164/ zwanej dalej „Ustawą Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego na „zaprojektowanie 
oraz rozbudowa instalacji sprężonego powietrza wraz z integracją z obecnym systemem sterowania 
dla Laboratorium Badań Aerodynamicznych w Instytucie Lotnictwa”, Zamawiający na podstawie 
art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, informuję że: 

 
najkorzystniejszą ofertą jest oferta Wykonawcy: 

 
BP Techem S.A.  

ul. Ludwinowska 17  

02-856 Warszawa 

 

1. Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała 
najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert tj. 70 punktów. 

 

2. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty. 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i 
adres wykonawcy 

Cena brutto  

za wykonanie 
przedmiotu 

zamówienia / 

ilość punktów 
w kryterium 

cena brutto 

Termin realizacji 
zamówienia / 

ilość punktów w 
kryterium termin 

realizacji 

zamówienia 

Okres 
gwarancji i 

obsługi 
serwisowej / 

ilość punktów 

w kryterium 
okres gwarancji 

i obsługi 
serwisowej 

Łączna 

ilość 

punktów 

1. 

BP Techem S.A. 

ul. Ludwinowska 17, 
02-856 Warszawa 

745 429 zł 

(70,00 pkt) 

11 tygodni od dnia 

zawarcia umowy  
(0,00 pkt) 

24 miesiące  

(0,00 pkt) 
70,00 pkt 

2. 

Orbitgaz Bytom S.C. 

ul. Musialika 9, 41-
902 Bytom 

Wykonawca wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą 

 

3. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca:  
Orbitgaz Bytom S.C.,  

ul. Musialika 9, 41-902 Bytom  
 
Podstawa prawna 
art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy  

art. 24 ust. 4 ustawy 

 
Uzasadnienie prawne 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium 
do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa 

w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
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Uzasadnienie faktyczne  
Zgodnie z zapisami Rozdziału XVII SIWZ, w przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania 

ofert, Wykonawca zobowiązany był do wniesienia wadium w wysokości 16 000 zł.  
Do oferty Wykonawca nie dołączył oryginału gwarancji lub poręczenia ani nie dołączył potwierdzenia 

dokonania przelewu.  

Zamawiający dokonał sprawdzenia w swoim systemie bankowym informacji na temat wpłaconych wadiów 
w formie pieniężnej.  

Do upływu terminu składania ofert Wykonawca: Orbitgaz Bytom S.C, nie wniósł wymaganego 
w postępowaniu wadium. 

 

4. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2)  Ustawy Pzp Zamawiający informuję, 
że zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 


