JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13

Warszawa, dnia 29.02.2016r.

DO:
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
UCZESTNICZĄCYCH
W POSTĘPOWANIU
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
(zgodnie z rozdzielnikiem oraz do zamieszczenia na stronie
internetowej www.ozgst.wp.mil.pl)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie „Regulaminu w sprawie zasad
i trybu udzielania zamówień w Jednostce Wojskowej Nr 6021w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
o których mowa w art. 131b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych” oraz na
podstawie art. 131b oraz 131h ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na „konserwacje, naprawy awaryjne, wymiana, montaż i demontaż
technicznych urządzeń wspomagających ochronę (TUWO) dla Jednostki Wojskowej Nr 6021
oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu”.

Sprawa numer: 01/2016/DOiB/INF

ZAWIADOMIENIE WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
[dotyczy części II zamówienia – Rejon CRE SZ, ul. płk Kazimierza Leskiego 7]
Zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13
działając na podstawie „Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień w Jednostce
Wojskowej Nr 6021w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 131b ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych” oraz na podstawie art. 131b ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawiadamia, że
w postępowaniu na „konserwacje, naprawy awaryjne, wymiana, montaż i demontaż technicznych
urządzeń wspomagających ochronę (TUWO) dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek
będących na jej zaopatrzeniu” wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 1 firmy:


MR SYSTEM Marek Lipowski z siedzibą 04-692 Warszawa, ul. Ułanów
Krechowieckich 10.

zgodnie z opisem kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonawca złożył, ważną ofertę, podlegającą ocenie wg kryteriów opisanych w SIWZ i uzyskał
największą ilość punktów.


porównanie ważnych ofert złożonych w postepowaniu:

NR OFERTY

1.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

MR SYSTEM Marek Lipowski
z siedzibą 04-692 Warszawa, ul. Ułanów
Krechowieckich 10.

LICZBA PUNKTÓW

100,00 pkt

2.

TYTAN
Systemy bezpieczeństwa Sp. z o.o.
15-381 Białystok
ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 96

33,00 pkt



z postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców;



z postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. O terminie podpisania umowy wybrany
Wykonawca zostanie powiadomiony osobnym pismem.
Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania pisma za pośrednictwem faksu.

DOWÓDCA
/-/ płk Marek GOCHNA

Wyk. Małgorzata Łosik Tel. 261 848 574
dnia, 29.02.2016r.
T-11/26

