Warszawa, dnia 10 października 2018 r.
DAG-SZP.262.35.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 32/18/PN) na świadczenie usług
specjalistycznych – pomiarów parametrów bloków klasy 200 MW w ramach postępowania
konkursowego „Program Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków
energetycznych klasy 200 MWe”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp, niniejszym przekazuję informację o wyniku
postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 13 września 2018 r. do godz. 12:00 (tj. do terminu składania ofert
określonego w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2018/S 150-344678 z dnia 07 sierpnia 2018r.
zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), złożono 2 oferty. Termin otwarcia
ofert wyznaczono na dzień 13 września 2018r., o godz. 13:00.
Komisja przetargowa dokonała oceny ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia – cena oferty brutto - waga 60%, kryterium merytoryczne (czas
realizacji) – waga 40%.

Wykaz złożonych ofert w niniejszym postępowaniu:

Numer
oferty

1.

2.

Punkty za
Punkty za
kryterium
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres kryterium cena
merytoryczne –
wykonawcy
oferty brutto czas realizacji
waga 60%
- waga 40%

Zakłady Pomiarowo – Badawcze
Energetyki Energopomiar Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 3, 44-101 Gliwice
Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Badań o Analiz
Energetycznych Energotherm Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo –
Lider Konsorcjum,
Zakład Badawczo – Projektowy
„INWAT” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 101/109, 90-301 Łódź –
Partner Konsorcjum

Łączna liczba
punktów

60

12,67

72,67

56,06

40

96,06

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Wykonawcę - Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Badań o Analiz Energetycznych Energotherm Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo,
Zakład Badawczo – Projektowy „INWAT” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 101/109, 90-301 Łódź
cena całkowita brutto: 974 160,01 zł
Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. Zgodnie z kryteriami
oceny ofert (cena oferty brutto - waga 60%, kryterium merytoryczne – waga 40%) i określonym
w SIWZ wzorem arytmetycznym ww. oferta otrzymała 96,06 punktów. Cena wybranej oferty
mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 uPzp.
Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 uPzp umowa z wybranym Wykonawcą
może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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