Postępowanie nr 30/ZZ/AZLZ/2018

Warszawa, 04.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający, Instytut Lotnictwa, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2017 r. poz. 1579, z późn. zm./ zwanej dalej ustawą Pzp,
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi modernizacji budynku biurowo-laboratoryjnego
„T3” w ramach projektu termomodernizacji (sygnatura sprawy: 30/ZZ/AZLZ/2018) dokonuje
wyboru oferty Wykonawcy Mateusz Wejchert Architekt ul. Sarmacka 1/122, 02-972 Warszawa jako
oferty najkorzystniejszej.
W postępowaniu zostały złożone cztery oferty:
Lp.

1.

2.

3.

4.

Wykonawcy (firmy oraz
adresy), którzy złożyli
oferty w terminie

Cena
(zł brutto)
/ilość
punktów

Termin
realizacji
zamówienia /
ilość punktów

Okres
gwarancji /
ilość
punktów

Łączna
ilość
punktów

ARK STUDIO Sp. z o.o.
ul. Sagalli 10
05-077 Warszawa
Mateusz Wejchert
Architekt
ul. Sarmacka 1/122
02-972 Warszawa
VITARO Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30 lok.
63
00-116 Warszawa
Biuro Realizacji Inwestycji
„FRONTON” Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 19/13
90-554 Łódź

287 820 zł /
51,20 pkt

do 110 dni od
dnia zawarcia
umowy /
10,00 pkt

36 miesięcy /
10,00 pkt

71,20 pkt

183 270 zł /
80,00 pkt

do 120 dni od
dnia zawarcia
umowy /
7,00 pkt

36 miesięcy /
10,00 pkt

97,00 pkt

194 340 zł /
75,20 pkt

do 120 dni od
dnia zawarcia
umowy /
7,00 pkt

36 miesięcy /
10,00 pkt

92,20 pkt

83 517 zł

do 130 dni od
dnia zawarcia
umowy

36 miesięcy

Oferta
odrzucona

Wykonawca Mateusz Wejchert Architekt nie podlega wykluczeniu, a jego oferta spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, tj.:
80,00 pkt w kryterium cena, 7,00 pkt w kryterium termin realizacji oraz 10,00 pkt w kryterium okres
gwarancji, co daje łączną ilość 97,00 pkt.

