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Warszawa, dnia 24. stycznia 2018 r.

ZATWIERDZAM
Dyrektor Działu Komercjalizacji
Arkadiusz Gierałt

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na doradztwo techniczne podczas przeprowadzania przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie niskokosztowej technologii dostosowania bloków energetycznych do zmienionych wymagań KSE (oznaczenie sprawy 21/17/PN).

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej uPzp, niniejszym przekazuję informację
o wyniku postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 06 grudnia 2017 r. godz. 12:00 złożono jedną ofertę. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 06 grudnia 2017 r., godz. 12:30. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia, tj. 492. 615,00 zł brutto.
Podczas
posiedzenia
komisji
przetargowej
dokonano
oceny
oferty
zgodnie
z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – cena oferty brutto - waga
30%, doświadczenie zespołu do realizacji zamówienia – waga 70%.

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punkty za
kryterium
cena oferty
brutto - waga
30%

Punkty za Łączna liczba
kryterium
zdobytych
doświadczepunktów
nie zespołu
do realizacji
zamówienia
- waga 70%

1

Towarzystwo Gospodarcze
Polskie Elektrownie
ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa
Cena oferty brutto: 492.000,00 zł

30,00 pkt

66,00 pkt

96,00 pkt

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Towarzystwo Gospodarcze
Polskie Elektrownie
ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa
Cena oferty brutto: 492.000,00 zł
Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i złożył najkorzystniejszą
ofertę. Zgodnie z kryteriami oceny ofert i określonym w SIWZ wzorem arytmetycznym ww. oferta
otrzymała 96,00 punktów. Cena wybranej oferty wynosi: 492.000,00 zł brutto i mieści się w kwocie,
jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ponadto Zamawiający informuje, że z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 uPzp
Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a uPzp umowa z wybranym Wykonawcą
może zostać zawarta po przekazaniu niniejszego zawiadomienia.

