OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
m.st. Warszawy Dzielnicy Wawer
ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa, tel. (22) 44 370 99 http://osir-wawer.warszawa.pl/

Warszawa, dnia 15.12.2020 r.
3/OSIR/2020/PN-d

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb
obiektu pływalni OSIR Warszawa Wawer przy ul. V Poprzeczna 22 w Warszawie”
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej przekazuje:
1. Informację o wyborze jako najkorzystniejszej oferty nr 2, złożonej przez:

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 01-240 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
Uzasadnienie wybory oferty
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp i spełniającą wszystkie wymogi
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Oferta zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp jest ofertą
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, gdyż uzyskała najwyższą łączną ilość punktów
zgodnie z kryterium I - Cena brutto – 80%, kryterium II – Termin płatności (min. 21dni max. 30 dni) - 20%.
2. Informacja o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktacją:
Pismem z dnia 10.12.2020r. Zamawiający wezwał Wykonawcę oferty nr 1 (AUDAX ENERGIA Sp. z o.o.) do uzupełnienia
dokumentów i poinformował o poprawieniu omyłki w ofercie (Wykonawca pozostał bezczynny wobec zawiadomienia
Zamawiającego o poprawieniu jego oferty). Zamawiający w formularzu ofertowym ww. Wykonawcy,
w wyniku uwzględnienia konsekwencji rachunkowych poprawki, poprawił cenę ofertowa brutto na kwotę 257 537,16zł.
Powyższe poprawki nie spowodowały istotnych zmian w treści oferty, które miałyby wpływ na przebieg
ww. postępowania, jak i ich identyfikacja przez Zamawiającego były możliwe bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych
ustaleń, a na sposób poprawienia zaistniałych uchybień jednoznacznie wskazują zarówno kontekst jak i całość oferty.

Nr
oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

Ilość punktów
w kryterium
Cena
– 80%

Ilość punktów
w kryterium
Termin
płatności 20%

Razem

1

AUDAX ENERGIA SP. Z O.O.
00-503 Warszawa, ul. Żurawia 6/12
NIP 5272609597

257 537,16zł
72,29 pkt.

30 dni
20 pkt.

92,29 pkt

2

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5272706082

232 725,02zł
80 pkt.

30 dni
20 pkt

100 pkt

3. Oferty odrzucone: brak
4. Wykonawcy wykluczeni: brak
5. Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający może
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Na oryginale podpis
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
Sylwestra Rudzińskiego

