MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
Warszawa, dnia 4 października 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie newralgicznej roboty budowlanej polegającej
na modernizacji i rozbudowie systemu kontroli dostępu – budowie instalacji depozytorów kluczowych w kompleksie
wojskowym Warszawie, nr sprawy 18/ZP/18
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą

Zamawiający w niniejszym postępowaniu dokonał: wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 5
Wykonawcy: Konsmetal Alians Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 60 lok. U2, 01-248 Warszawa, cena:
2.753.158,63 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem
63/100).
Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy uzyskała 100,00 pkt. w kryterium cena, zgodnie z opisem
kryteriów i sposobem dokonywania oceny oferty zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
dalej zwanej SIWZ.
Zamawiający, w trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, wybiera ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ, Rozdział XI Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny
oferty, ust. 1, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium i jego znaczeniem: cena – 100 %, tj. 100 pkt.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr
oferty
5

1

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy
Konsmetal Alians Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 60 lok. U2
01-248 Warszawa
Konsorcjum:
API SMART Sp. z o.o. (lider)
ul. Obrońców Westerplatte 2G
41-260 Sławków

Kryteria oceny ofert
Liczba punktów otrzymanych
w kryterium „cena”
100,00

98,74

Enamor Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 1
81-512 Gdynia
2

ELEKTROTIM S.A.
ul. Stargardzka 8
54-156 Wrocław

92,36

4

T4B Sp. z o.o.
Aleja Stanów Zjednoczonych 32 lok. U15
04-036 Warszawa

89,60

3

Konsorcjum:
Marek Lipowski (lider)
MR SYSTEM Marek Lipowski
ul. Ułanów Krechowieckich 10
04-692 Warszawa

79,00

”CEKOM” Sp. z o.o.
ul. Zaborowska 1A lok. 2
01-462 Warszawa
Nr sprawy 18/ZP/18

