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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 12 maja 2015 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 10/2015     

 

OGŁOSZENIE 
 

         

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych. 

 

W wymaganym terminie – do dnia 30.04.2015 r., do godz. 10:00 wpłynęło 10 ofert: 

ZESTAWIENIE OFERT: 

N
R

 

O
F

E
R

T
Y

 

WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                    

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

TERMIN REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

1 

COOLKLIMA                        

Janusz Grzenda                                            

ul. Chyżyny 32                                                      

05-334 Latowicz 

116 000,00 142 680,00 21 dni 

2 

FHU ESKIMO                                            

ul. Mickiewicza 43A                                                                              

05-200 Wołomin 
88 100,00 108 363,00 6 dni 

3 

AGATIS                          

INSTALACJE SP. Z o.o.                                                                 

ul. Kolejowa 14                                                                  

05-092 Łomianki 

105 204,20 129 401,16 
od 29.06.2015 r.      

do 15.07.2015 r.   

4 

PMP Technika   

Klimatyzacyjna Sp. z o.o.                            

ul. Żupnicza 17 lok. 4                                                                        

03-821 Warszawa 

83 675,00 102 920,25 7 dni 

5 

WEBSTER Sp. z o.o.                             

ul. Żupnicza 17                                                     

03-821 Warszawa 
91 420,00 112 446,60 8 dni 

6 

JFM Spółka Jawna                              

ul. Turmoncka 10/32                                                 

03-254 Warszawa 
79 800,00 98 154,00 

od 29.06.2015 r.      

do 14.08.2015 r. 

7 

VENTRA CLIMA Sp. z o.o.                     

ul. Wspólna 50A lok. 35                                            

00-684 Warszawa 
117 803,17 144 897,90 30 dni 

8 

TEKLIM Sp. j.                                                                                 

ul. Białowiejska 14                                       

01-458 Warszawa                                                                                               
94 000,00 115 620,00 

od 29.06.2015 r.      

do 20.07.2015 r.  

(trzy tygodnie) 

9 

REFLEKS CHŁODNICTWO                     

ul. Sienkiewicza 19                                              

05-120 Legionowo 
86 400,00 106 272,00 

od 29.06.2015 r.      

do 30.07.2015 r. 
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10 

Przemko 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO USŁUGOWE                                                                              

ul. Spokojna 9C                                            

18-400 Łomża  

69 422,00 85 389,00 BRAK 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

1) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę  

PMP Technika Klimatyzacyjna Sp. z o.o. (oferta nr 4) do uzupełnienia oferty i nadesłania 

brakującego dokumentu: listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  

albo oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – zgodnie z pkt. 6.3 SIWZ. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument.  

 

2) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę  

WEBSTER Sp. z o.o. (oferta nr 5) do uzupełnienia oferty i brakujących dokumentów:  

a) Oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają doświadczenie do wykonania zamówienia – zgodnie z pkt. 6.1 c) SIWZ, 

b) Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenia o braku 

przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów – zgodnie z pkt. 6.3 SIWZ,  

c) Zobowiązania do zawarcia Umowy uwzględniającej postanowienia sformułowane w SIWZ – 

zgodnie z pkt. 6.4 a) SIWZ, 

d) Aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub  potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z pkt. 6.2 d) SIWZ. Załączone przez 

Wykonawcę do oferty zaświadczenie, na dzień składania ofert, było nieaktualne. 

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty.  

 

3) Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Teatr poinformował 

Wykonawcę: FHU ESKIMO (oferta nr 2), że w jego ofercie jest oczywista omyłka pisarska 

polegająca na tym, że w ofercie złożonej do przedmiotowego postępowania, na stronie nr 2,  

w „Oświadczeniu o planowanym terminie wykonania prac montażowych”  jest: „Oświadczam,  

że firma F.H.U. ESKIMO Andrzej Żak z siedzibą w Wołominie przy ul. Mickiewicza 43A 

informuje o planowanym terminie wykonania prac montażowych od 29.06.2015 roku  

do 4.06.2015 roku włącznie (6 dni)”, a powinno być: „Oświadczam, że firma F.H.U. ESKIMO 

Andrzej Żak z siedzibą w Wołominie przy ul. Mickiewicza 43A informuje o planowanym terminie 

wykonania prac montażowych od 29.06.2015 roku do 4.07.2015 roku włącznie (6 dni)” Komisja 

ds. przetargów publicznych w TN poprawiła tę omyłkę. 

 

Po dokonaniu oceny ofert Teatr: 

a) wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę nr 5 – WEBSTER Sp. z o.o.                             

ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa –  wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 

ustawy Pzp.: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, 

którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”, odrzucenie oferty na 

podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.: „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”, 
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b) odrzucił następujące oferty: 

nr 3 – AGATIS INSTALACJE SP. Z o.o., ul. Kolejowa 14, 05-092 Łomianki, 

nr 6 – JFM Spółka Jawna, ul. Turmoncka 10/32, 03-254 Warszawa,    

nr 8 – TEKLIM Sp. j., ul. Białowiejska 14, 01-458 Warszawa, 

nr 9 – REFLEKS CHŁODNICTWO, ul. Sienkiewicza 19, 05-120 Legionowo,  

nr 10 – Przemko PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE,  

             ul. Spokojna 9C, 18-400 Łomża, 

–  odrzucenie ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.: „jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (…)” – Zamawiający wymagał w pkt. 6.4 c) SIWZ 

aby Wykonawcy złożyli do oferty: „Oświadczenie Wykonawcy zawierające informację  

o planowanym terminie wykonania prac montażowych  (termin wykonania musi być określony  

w dniach, od 29.06.2015 r. maksymalnie do 14.08.2015r.). Wykonawcy nie określi terminu 

wykonania prac montażowych w dniach, 

 

c) odrzucił ofertę nr 7 –  odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.:  

„jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (…)” – Zamawiający 

wymagał w pkt. 9.4  SIWZ by oferta wraz z załącznikami była podpisana przez osobę (osoby) 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym – zgodnie z danymi 

ujawnionymi we właściwym rejestrze lub przez upełnomocnionego przedstawiciela  Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo do czynności prawnych musi być dołączone do oferty w formie oryginału  

lub kopii poświadczonej notarialnie. Oferta została podpisana przez nie uprawnioną osobę. 

 

W związku z powyższym pozostałe oferty nr: 1, 2, i 4 są ważne. Teatr ocenił je zgodnie  

z przyjętymi w SIWZ kryteriami:  cena – 70 oraz termin realizacji zamówienia – 30.  

 

N
R

 

O
F

E
R

T
Y

 

WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN                    

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

Ocena                        

w punktach                 

za kryterium                  

najniższa 

cena 

TERMIN 

REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

Ocena                         

w punktach                 

za kryterium 

termin realizacji 

zamówienia 

Suma pkt.                

za kryterium 

najniższa cena                            

i termin realizacji 

zamówienia 

1 

COOLKLIMA                        

Janusz Grzenda                                            

ul. Chyżyny 32                                                      

05-334 Latowicz 

116 000,00 142 680,00 50,49 21 dni 8,57 59,06 

2 

FHU ESKIMO                                            

ul. Mickiewicza 43A                                                                              

05-200 Wołomin 

88 100,00 108 363,00 66,48 6 dni 30 96,48 

4 

PMP Technika 

Klimatyzacyjna Sp. z o.o.                            

ul. Żupnicza 17 lok. 4                                                                        

03-821 Warszawa 

83 675,00 102 920,25 70 7 dni 25,71 95,71 

 

Zamówienie Teatru na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych będzie realizowała firma 

FHU ESKIMO. 

 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


