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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 1
Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę i montaż klimatyzatorów w PIWet-PIB, a także świadczenie przeglądów
gwarancyjnych zgodnie z wymaganiami producenta:
Wybrano ofertę złożoną przez:

P.H.U. Klima-Komfort Krzysztof Trojak, ul. M. Rataja 44, 20-270 Lublin. Cena brutto 41.204,69 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spełniająca wszystkie wymagania specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Dane wykonawców, którzy składali oferty:

1. SMS Klima Grzegorz Puchalski, Dębowa Góra 59A, 96-116 Dębowa Góra. Cena
brutto - 43.850,20 zł.
2. P.H.U. Klima-Komfort Krzysztof Trojak, ul. M. Rataja 44, 20-270 Lublin. Cena

brutto - 41.204,69 zł

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Klima-Went, ul. Budowlana 1, 20-469 Lublin.

Cena brutto - 41,564,16 zł
4. Klimar Marek Wójtowicz, ul. Sudecka 91, 20-867 Lublin. Cena brutto - 40.344,00
5. Termar B.Chlebicki M.Wróbel sp.j., ul. Wyspiańskiego 18D, 35-111 Rzeszów. Cena
brutto - 31.734,00 zł.
6. ERCO Przemysław Żelewski, ul. Traktorowa 202, 91-218 Łódź. Cena brutto 30.873,00 zł.
7. Przemysłowe

Urządzenia

Chłodnicze

i

Klimatyzacyjne

“Elektrochłód”,

ul. Słowackiego 55, 24-100 Puławy. Cena brutto - 48.421,78 zł.
8. Osterm sp. z o.o., ul. Wertera 3C, 20-713 Lublin. Cena brutto - 41.205,00 zł.
9. Tempcold sp. z o.o., ul. Burleska 3, 01-939 Warszawa. Cena brutto - 37.857,45 zł.
10. Air Condition Eletric Szymon Wolf, ul. Wiejska 29, 05-220 Zielonka. Cena brutto 33.849,60 zł.
Oferty złożone przez wykonawców wykluczonych z postępowania i oferty odrzucone:
1. Oferta firmy ACE Szymon Wolf zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5,
gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt. 4. Powodem wykluczenia jest brak aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków. Wykonawca nie składając takiego zaświadczenia nie spełnia warunków
udziału w postępowaniu.
2. Oferta firmy Tempcold sp. z o.o. zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5
gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt. 4. Powodem wykluczenia jest brak wymaganej ilości referencji na
potwierdzenie doświadczenia wykonawcy. W ofercie złożono dwie referencje na
wykonane usługi, natomiast SIWZ Zamawiający wymagał złożenia przynajmniej
trzech. Ponadto zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia Hitachi nie spełniają
wymagań nominalnej mocy chłodniczej podanej w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3. Oferta firmy Klimar Marek Wójtowicz zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt. 5, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4. Powodem wykluczenia jest brak aktualnego
zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków. Wykonawca nie składając takiego zaświadczenia nie
spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Oferty odrzucone:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzucono oferty złożone przez niżej wymienionych
wykonawców z uwagi na fakt iż treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Poniżej podajemy szczegółowe informacje dotyczące powodów
odrzucenia oferty:
4. Oferta firmy ERCO Przemysław Żelewski zostaje odrzucona z powodu braku
aktualnego certyfikatu Eurovent. Certyfikat uległ przedawnieniu 30.04.2011r.
5. Oferta firmy Termar B.Chlebicki, M.Wróbel sp.j. zostaje odrzucona z powodu braku
aktualnego certyfikatu Eurovent. Certyfikat uległ przedawnieniu 30.04.2011r
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 lit. a umowa może być zawarta w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27
ust. 2

INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Terminy wniesienia odwołania uregulowane zostały w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2.
pkt 2. ustawy Pzp.

