2021-9 
wyposażenie Sali rehabilitacyjnej dla zwierząt
Warszawa, 2021-10-18

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania nr 3 i nr 4 oraz UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na realizację zadania nr 1, nr 2 oraz nr 5

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2021-9 Wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla zwierząt . Nazwa zadania: Wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla zwierząt w sprzęt rehabilitacyjny dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

1. Działając na podstawie art. 253 i art. 260 ustawy Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę w zakresie:

Zadanie nr 3
LU Industrials sp. z o.o.
Ul. Arkuszowa 39
01-934 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 

Punktacja przyznana złożonym ofertom: 

Nr zadania
Wykonawca 
Cena/koszt 
Ilość pkt w kryterium „cena”
Ilość pkt w kryterium „okres gwarancji”
Pakiet 3 
(Zadanie nr 3)
LU Industrials sp. z o.o.
Ul. Arkuszowa 39
01-934 Warszawa
Cena netto: 11.509,00 zł
Cena brutto: 14.156,07 zł
60
40

Zadanie nr 4
LU Industrials sp. z o.o.
Ul. Arkuszowa 39
01-934 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 

Punktacja przyznana złożonym ofertom: 

Nr zadania
Wykonawca 
Cena/koszt 
Ilość pkt w kryterium „cena”
Ilość pkt w kryterium „okres gwarancji”
Pakiet 4 
(Zadanie nr 4)
LU Industrials sp. z o.o.
Ul. Arkuszowa 39
01-934 Warszawa
Cena netto: 5.900,00 zł
Cena brutto: 7.257,00 zł
60
40

2. Postępowanie w zakresie zadania nr 1, 2 i 5 zostaje unieważnione

Zadanie 1
Uzasadnienie prawne:
Działając na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
Jedyna złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie zadania nr 1 przez firmę LU Industrials sp. z o.o., Ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.
Zadanie nr 2 i 5 
Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie w zakresie zadania 2 i 5 podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie zadań nr 3 i 4 nie zostały odrzucone żadne oferty. W zakresie zadania nr 1 odrzucona została 1 oferta: LU Industrials sp. z o.o., Ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa. 
4. Podpisanie umowy w zakresie zadania nr 3 i 4 możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.  
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.
__________________________________
Dyrektor Henryk Strzelczyk


