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Wykonawcy biorący udział

w zapytaniu ofertowym

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 5/2018 na Świadczenie usług w zakresie

bezpieczeństya i higienypracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej

Rządowe Centrum Legislacji informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert

złożonych w przedmiotowym zapytaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną

przez:

Gemmar Sp. z o.o.

ul. Grójecka 186 lok. 510

02-3 90 Warszawa

Cena oferty brutto wynosi: 12.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści zapytania, a proponowana w ofercie cena nie przewyższa

kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zaproponowana

przez Wykonawcę cena jest najniższą ceną wśród złożonych ofert niepodlegających

odrzuceniu. Wykonawca uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów w ustanowionych

kryteriach oceny oferty.

INFORMACJA O WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY
ODRZUCONE

1. Zamawiający zawiadamia, że odrzucił ofertę złożoną przez: Incoyest Sp. z o.o.,

ul. Cicha 12, 05-090 Raszyit

UZASADNIENIE
W toku badania spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w zapytaniu, o których

mowa w pkt 6.1 zapytania, Zamawiający stwierdził, że Wykonawca ubiegający

się o udzielenie zamówienia nie potwierdził wymaganej przez Zamawiającego:



1) wiedzy i doświadczenia tj. Wykonawca zobowiązany jest wykazać że, w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności

jest krótszy — w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 2 usługi trwające

nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, polegające na

świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony

przeciwpożarowej w zakładach pracy zatrudniających średniorocznie co najmniej 150

osób (przezjedno zamówienie Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę).

Wykonawca wskazał w ofercie dwie usługi polegającą na „Szkolenia BHP i Ppoż,”

ponadto do oferty nie dołączono żadnych dokumentów (wymóg Zamawiającego

określony w pkt 8.2 zapytania) potwierdzających ich należyte wykonanie.

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. „Wykonawca

zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję

„Specjalisty ds. BHP” posiadającą m.in. doświadczenie w realizacji co najmniej 5

usług/zamówień, z których każde spełnia łącznie następujące warunki:

• usługi/zamówienia polegały/łub których częścią było pełnienie zadań służby BHP

w zakładach pracy zatrudniających średniorocznie co najmniej 150 osób;

• usługi/zamówienia były/są wykonywane w sposób ciągły przez okres co najmniej

12 kolejnych miesięcy”

Wykonawca wskazał w ofercie osobę oraz przedstawił jej doświadczenie jako trzy

odrębne usługi realizowane przez tą osobę.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić że Wykonawca nie spełnia warunków

udziału w zapytaniu a więc jego oferta podlega odrzuceniu.

2. Zamawiający zawiadamia, że odrzucił ofertę złożoną przez: DELPHI BDU

Dymowska-Moussa, Grabowska-Wawrzeniecka Sp. j., ul. Staniewicka 14, 03-310

Warszawa

UZASADNIENIE
W toku badania spełniania przez Wykonawcę, warunków udziału w zapytaniu, o których

mowa w pkt 6.1 zapytania, Zamawiający stwierdził, że Wykonawca ubiegający

się o udzielenie zamówienia nie potwierdził wymaganej przez Zamawiającego wiedzy

i doświadczenia tj. Wykonawca zobowiązany jest wykazać że, w okresie ostatnich trzech łat

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy — w tym

okresie), należycie wykonał co najmniej 2 usługi trwające nieprzerwanie przez okres

co najmniej 12 kolejnych miesięcy, polegające na świadczeniu usług w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy



zatrudniających średniorocznie co najmniej 150 osób (przez jedno zamówienie Zamawiający

rozumie jeden/ą kontrakt/umowę).

Wykonawca wskazał w ofercie pięć usług polegających na „Świadczeniu usług w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej przez okres

co najmniej 12 miesięcy w zakładach pracy zatrudniających co najmniej 150 osób „ jednakże

nie załączył do oferty żadnych dokumenty (wymóg Zamawiającego określony w pkt 8.2

zapytania) potwierdzających ich należyte wykonanie.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić że Wykonawca nie spełnia warunków

udziału w zapytaniu a więc jego oferta podlega odrzuceniu.

Jednocześnie, Zamawiający przedstawia listę wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Liczba punktów

Liczba punktów
przyznanych w

Liczba punktów
przyznanych w Łączna

Nr oferty Wykonawcy którzy złożyli oferty przyznanych w
kl7teaiUm kryterium — liczba

doświadczenie
kryterium — cena koncepcja realizacji punktów

specjalisty ds.
zamówienia

BHP

Gemmar Sp. z o.o.
ul. Grójecka 186 lok. 510 60 20 20 100

02-390 Warszawa

Incoyest Sp. z o.o.
2 ul. Cicha 12 nid nid nid nid

OS-090 Raszyn

DELPHI BDU
Dymowska-Moussa, Grabowska

3 Wawrzeniecka Sp. j. nid nid nid nid
ul. Staniewicka 14
03-3 10 Warszawa
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