MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
DEPARTAMENT EKONOMICZNY
______________________________________________

DE-WZP.261.1.2020.JJ.10

Warszawa, 2020-04-20

Wykonawcy, którzy złożyli oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Remont korytarza wraz z przyległymi pomieszczeniami – parter strona
zachodnia budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej” – postępowanie nr DEWZP.261.1.2020.JJ.

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, informuje, że, zgodnie z
art. 91 ust. 1 ustawy, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę:
Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Mierzejewski
ul. Aspekt 73 m 16
01-904 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Na podstawie ustanowionych w postępowaniu kryteriów oceny ofert: „cena”,
„skrócenie terminu zakończenia robót i zgłoszenia ich do odbioru” oraz „okres gwarancji”, zgodnie
z oceną przestawioną w poniższej tabeli, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 punktów.
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1. Pro-form Daniel Flisek, ul. Puławska 111 A lok 29, 02-707 Warszawa;
2. Orlikon Sp. z o.o., ul. Za Groblą 1, 61-860 Poznań;
3. DENBUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Anna Deniszewska, ul. Okulickiego
11/7, 03-984 Warszawa;
4. Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Mierzejewski, ul. Aspekt 73 m 16, 01-903
Warszawa
Ocena ofert w przedmiotowym postępowaniu przedstawia się następująco:

Oferta
nr

3

Wykonawca

DENBUD
Przedsiębiorstwo
Budowlano –
Remontowe Anna
Deniszewska

Cena
– waga 59%

52,68
(Wykonawca
zaoferował cenę
oferty
1 226 648,55 zł
brutto)

Termin
zakończenia
Wydłużenie okresu
Łączna
robót i zgłoszenia gwarancji – waga
punktacja
ich do odbioru –
38%
waga 3%
3
(Wykonawca
zaoferował termin
zakończenia robót
i zgłoszenia ich do
odbioru: 180 dni
kalendarzowych
liczonych od dnia
wprowadzenia na
teren budowy)

38
(Wykonawca
zaoferował
okres gwarancji od
dnia podpisania
końcowego protokołu
odbioru bez
zastrzeżeń: 60
miesięcy
kalendarzowych)

93,68

4

Zakład RemontowoBudowlany Ryszard
Mierzejewski

59
(Wykonawca
zaoferował cenę
oferty
1 095 148,08 zł
brutto)

3
(Wykonawca
zaoferował termin
zakończenia robót
i zgłoszenia ich do
odbioru: 180 dni
kalendarzowych
liczonych od dnia
wprowadzenia na
teren budowy)

38
(Wykonawca
zaoferował
okres gwarancji od
dnia podpisania
końcowego protokołu
odbioru bez
zastrzeżeń: 60
miesięcy
kalendarzowych)

100,00

Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej ofert.
Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma zwrotnie na adres e-mail lub na
nr faksu 22 34-74-183.
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