Lublin, dnia 27.11.2020 r.
PRO K U RA T UR A OK RĘ GO WA
W L UB LIN IE

Nr sprawy: PO VII WB 261.21.2020
- wszyscy Wykonawcy dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy
biernej dla budynku przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 32,
będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie”
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Lublinie, działając na podstawie art. 92 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843), dalej ustawa Pzp, informuje że dokonano wyboru oferty
najkorzystniejszej
w postępowaniu
prowadzonym
w trybie
przetargu
nieograniczonego.
Najkorzystniejszą ofertą, pod względem kryteriów podanych w Rozdziale 12 SIWZ, jest
oferta złożona przez Wykonawcę:
ELMA energia Sp. z o. o.
ul. Wioślarska 18
10-192 Olsztyn
z ceną ofertową: 15 682,50 zł brutto oraz terminem wykonania zamówienia – do 4
tygodni od dnia podpisania umowy.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i pozostałych kryteriów oceny ofert.
Ponadto, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp, Zamawiający
informuje:
1) o wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanej ofertom:

L.p.

Nazwa oferenta

1.

T. K. Management Sp. z o. o.
ul. Literatów 47/4
44-113 Gliwice

2.

Twelve Electric Sp. z o. o.
ul. Wał Miedzeszyński 162
04-987 Warszawa

3.

ELMA energia Sp. z o. o.
ul. Wioślarska 18
10-192 Olsztyn

4.

5.

6.

OLMEX KMB Sp. z o. o.
Wójtowo, ul. Modrzewiowa 5B
11-010 Barczewo
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Mariusz
Garbacz
ul. Sienkiewicza 5
23-204 Kraśnik

AUTOMAR Marek Chmielewski
ul. Topograficzna 7/6U-87
00-910 Warszawa

Liczba punktów w kryterium
„Cena” i łączna liczba punktów
Oferta nie podlega ocenie z uwagi na
jej odrzucenie na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 90 ust. 3
ustawy Pzp.
Oferta nie podlega ocenie z uwagi na
jej odrzucenie na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 90 ust. 3
ustawy Pzp.
„Cena” – 60,00 pkt
„Termin wykonania” – 40 pkt
Razem – 100,00 pkt
„Cena” – 34,93 pkt
„Termin wykonania” – 40 pkt
Razem – 74,93 pkt
„Cena” – 42,98 pkt
„Termin wykonania” – 40 pkt
Razem – 82,98 pkt
Oferta nie podlega ocenie z uwagi na
jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych
oraz art. 89 ust. 1 pkt 1) i 8) tej ustawy
w zw. z art. 18a pkt 4) ustawy z dnia 22
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy –
Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw, w brzmieniu
nadanym art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ograniczenia zatorów
płatniczych oraz w zw. z art. 78 § 1
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny

2) o braku wykonawców wykluczonych;
3) o odrzuceniu oferty Wykonawcy T. K. Management Sp. z o. o., ul. Literatów 47/4, 44113 Gliwice, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp;
4) o odrzuceniu oferty Wykonawcy Twelve Electric Sp. z o. o., ul. Wał Miedzeszyński
162, 04-987 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy
Pzp;
5) o odrzuceniu oferty Wykonawcy AUTOMAR Marek Chmielewski, ul. Topograficzna
7/6U-87, 00-910 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)
oraz art. 89 ust. 1 pkt 1) i 8) tej ustawy w zw. z art. 18a pkt 4) ustawy z dnia 22 czerwca
2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 ze zm.), w brzmieniu nadanym art. 11 pkt 2 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów

płatniczych (Dz.U.2019.1649) oraz w zw. z art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu nie ustanowił
dynamicznego systemu zakupów.
p.o. Prokurator Okręgowy
Robert Malicki

