Warszawa, dnia 1 grudnia 2021 r.

DAG.341.3.3.2021.AP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o wyborze
najkorzystniejszej oferty:
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Znak sprawy: DAG.341.3.3.2021 / nr ogłoszenia BZP UZP: 2021/BZP 00244143/01
Nazwa i adres Zamawiającego
Przedmiot zamówienia
Tryb postępowania

Miasto Stołeczne Warszawa - Dom Pomocy Społecznej
„Budowlani”, 01-128 Warszawa, ul. Elekcyjna 6
Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy Społecznej
„Budowlani” w Warszawie (01-128), ul. Elekcyjna 6 w roku
2022
Zamówienie dokonywane w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych

Numer części*
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano *

Uzasadnienie wyboru oferty*

VEOLIA Energia Warszawa S.A., ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
powyższy Wykonawca uzyskał największą liczbę punków spośród złożonych
(dwóch) ofert na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
dokumentach zamówienia stosownie do art. 239 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, tj.
1. cena - 60%
2. czas reakcji na awarię – 40%
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia (pkt 19 SWZ).
Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy
stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem
(art. 239 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*
Liczba pkt
Liczba pkt
Nr
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
w kryterium czas
w kryterium cena
Razem
oferty
wykonawcy
reakcji na awarię
(60%)
(40%)
VEOLIA Energia Warszawa S.A.
1.
ul. Stefana Batorego 2
60,00
40,00
100,00
02-591 Warszawa
PGNiG TERMIKA S.A.
2.
ul. Modlińska 15
59,99
6,67
66,66
03-216 Warszawa

