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KRÓTKOTERMINOWY WYNAJEM SAMOCHODÓW
NA POTRZEBY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
POSTĘPOWANIE NR 131/17/PU – PORÓWNANIE I OCENA OFERT
W postępowaniu złożono w terminie 3 oferty:
1. Auto Żoliborz sp. z o.o., ul. Rudnickiego 3, 01-858 Warszawa
Cena oferty: 108,00 zł netto / 132,84 zł brutto, liczba punktów: 100,00.
2. Express sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków
Cena oferty: 121,95 zł netto / 150,00 zł brutto, liczba punktów: 89,00.
3. AWOS Airport Facility s.c. Bożena Palak, Nadia Palak-Latusińska, ul. 1 maja 2, 40-284 Katowice
Cena oferty: 88,61 zł netto / 109,00 zł brutto, liczba punktów: oferta odrzucona.
Po terminie, tj. w dniu 10.08.2017r wpłynęła oferta firmy Inter Fleet sp. z o.o., ul. Puławska 479, 02844 Warszawa.

W trakcie badania ofert, w stosunku do oferty AWOS Airport Facility s.c. Bożena Palak, Nadia Palak-Latusińska pojawiły się następujące wątpliwości:
Wobec nieczytelnego podpisu oraz braku pieczątki imiennej – Zamawiający nie był w stanie stwierdzić kto podpisał Formularz ofertowy, czy jest to osoba uprawniona reprezentowania Wykonawcy, w
tym czy jest (i ewentualnie na jakiej podstawie) uprawniona do jego jednoosobowego reprezentowania;
Ponadto, Wykonawca, w Formularzu ofertowym określił, że do oferty załączył Ogólne Warunki
Najmu, jednak takiego załącznika nie przesłał.
Wobec powzięcia powyższych zastrzeżeń, Zamawiający, w dniu 09.08.2017, zwrócił się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w tym zakresie, oraz jeśli uprawnienie do jednoosobowej reprezentacji
Wykonawcy wynika z jakiegoś dokumentu (umowa spółki, uchwała wspólników, pełnomocnictwo,
odpis z właściwego rejestru), o złożenia skanu właściwego dokumentu, jak również do uzupełnienia
oferty w zakresie Ogólnych Warunków Najmu.

Zamawiający w określonym terminie, tj. do dnia 10.08.2017 do godz. 12:00 nie otrzymał wymaganych wyjaśnień / uzupełnień, wobec czego ofertę Wykonawcy należy uznać za odrzuconą.
Wobec powyższego, stosując kryteria określone w Zapytaniu ofertowym za najkorzystniejszą należy
uznać ofertę złożoną przez Auto Żoliborz sp. z o.o., ul. Rudnickiego 3, 01-858 Warszawa, która nie
podlega odrzuceniu i w określonym w Zapytaniu ofertowym kryterium (cena 100%) osiągnęła największą liczbę punktów, tj. 100,00.

