Warszawa, dnia 9 maja 2014 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług pomocniczych wykonywanych ręcznie
i polegających na przemieszczeniu (załadunek i rozładunek oraz dostarczenie do odbiorcy końcowego)
sprzętu i materiałów z i do magazynów pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa,
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą

wybór oferty Wykonawcy:
Tomasz Rożnowski OMEGA SERWIS Tomasz Rożnowski, ul. Piaskowa 3 lok. , 41, 05-119
Legionowo, cena oferty 119.740,50 zł brutto (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy siedemset
czterdzieści złotych 50/100) jako najkorzystniejszej.
Uzasadnienie:
Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. W trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, Zamawiający
wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert
była cena.
Ponadto informuję, że Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy z uwagi, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nie odrzucono żadnej oferty oraz
nie wykluczono żadnego Wykonawcy – zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) ustawy – wyznaczony
termin podpisana umowy to 14 maja 2014 r.
Poniżej przekazuję streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert, zgodnie art. 92 ust. 1 pkt
1) ustawy:
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

Liczba pkt
w kryterium cena
(znaczenie: 100%)

Razem pkt

1

Agnieszka Tyrańska
Agnieszka Tyrańska TRANSFER TEAM, ul. Krzyszkowicka 53 lok. 1, 32-020 Wieliczka

91,93 %

91,93

2

Rafał Złotnicki „ZŁOTNICKI” F.T.P. Rafał Złotnicki, ul. Wileńska 10, 94-029 Łódź

44,76 %

44,76

100 %

100

67,75 %

67,75

91,93 %

91,93

3

Tomasz Rożnowski
OMEGA SERWIS Tomasz Rożnowski, ul. Piaskowa 3 lok. , 41, 05-119 Legionowo

4

Marek Gutkowski
Max-Przeprowadzki Marek Gutkowski, ul. Grzybowska 6/10 lok. 813, 00-131 Warszawa

5

Dariusz Jakubowski
JAPA& CO Dariusz Jakubowski, ul. Bogatyńska 6 lok. 9, 01-461 Warszawa

Nr sprawy: 39/ZP/14

