Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
0 wartości poniżej 130 000 zł

1. W celu realizacji zamówienia na wykonywanie okresowej usługi polegającej na dokonywaniu
comiesięcznych przeglądów i konserwacji głównego węzła cieplnego oraz węzłów grzewczych w
budynkach obiektu „Przystań Warszawa" usytuowanych w Warszawie na Cyplu Czerniakowskim
przy ul. Zaruskiego, będących w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
oraz w przypadku wystąpienia awarii, której usunięcie nie jest możliwe w ramach gwarancji |ub
rękojmi udzielonych przez wykonawcę węzła cieplnego oraz węzłów grzewczych, podjęcie
interwencji i czynności naprawczych nr (wg rejestru zamówień) 265/WZP/2021
przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 14 308,94 zł netto.
3. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 17 600,00 zł brutto.

4. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej (należy zakreślić i wypełnić właściwe pole)

W dniu 16.11.2021 zostało opublikowane zapytanie ofertowe na stronie internetowej zamawiającego

5. Pozyskano poniższe oferty:

1) Nazwa i adres wykonawcy: Ahorst Sp. z 0.0. uI. Bartosza 7, 05-822 Milanéwek
Data pozyskania oferty: 22.11.2021r.
Cena brutto za 12 przeglądów: 5 830,20 zł
Cena jednostkowa brutto roboczogodziny: 36,90 zł
Cena brutto za 12 przeglądów oraz 50 rob0czog0dzin: 7 675,20 zł
Dodatkowe kryterium oceny ofert: brak
Poprawiono
2) Nazwa i adres wykonawcy: Marbud Sp. z 0.0. ul. Myśliborska 53 lok. 1, 03-185 Warszawa
Data pozyskania oferty: 25.11.2021r.
Cena brutto za 12 przeglądów: 2 940,00 zł
Cena jednostkowa brutto roboczogodziny: 61,50 zł
Cena brutto za 12 przeglądów oraz 50 roboczogodzin: 6 015,00 zł

Dodatkowe kryterium oceny ofert: brak
3) Nazwa i adres wykonawcy: Mera Technik Sp. z o.o. ul. Ogórkowa 96, 04-998 Warszawa
Data pozyskania oferty: 24.11.2021r.
Cena brutto za 12 przeglądów: 26 568,00 zł
Cena jednostkowa brutto roboczogodziny: 86,10 zł
Cena brutto za 12 przeglądów oraz 50 roboczogodzin: 30 873,00 zł
Dodatkowe kryterium oceny ofert: brak
4) Nazwa i adres wykonawcy: Awator Sp. z 0.0. ul. Legendy 3 lok. 50, 01-361 Warszawa
Data pozyskania oferty: 25.11.2021r.
Cena brutto za 12 przeglądów: 7 084,80 zł
Cena jednostkowa brutto roboczogodziny: 34,00 zł
Cena brutto za 12 przeglądów oraz 50 roboczogodzin: 8 784,80 zł
Dodatkowe kryterium oceny ofert: brak

7. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu:

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy
Ahorst Sp. z 0.0.

1

ul. Bartosza 7, 05822 Milanówek
Marbud Sp. z 0.0
ul. Myśliborska 53
lok. 1, 03-185
Warszawa
Mera Technik Sp. z
0.0.
ul. Ogórkowa 96,
04-998 Warszawa
Awator Sp. z 0.0.
ul. Legendy 3 lok.
50, 01 —361
Warszawa

8. Rozstrzygnięcie:
(należy uzasadnić)

Cena

Liczba punktów według
kryterium cena — %

7 675,20 zł

78,37

6 015,00 zł

‚
100,00

30 873,00 zł

19,48

8 784,80 zł

68,47

Ze względu na najniższą zaproponowaną cenę wybrano firmę Marbud Sp. z 0.0. uI. Myśliborska 53
lok. 1, 03-185 Warszawa, NIP 5213854148, KRS 0000768346
Zamawiający przy rozstrzyganiu przetargu wziął pod uwagę cenyjednostkowe brutto zaoferowane przez
wszystkie firmy (dla przeglądu oraz roboczogodziny) i przyjął te wartości do wyliczenia wartości
całkowitej zamówienia.
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