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RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

BIURO ADMINISTRACYJNE
RCL.BA.2711.41/2018

Wykonawcy biorący udział

w zapytaniu ofertowym

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 26/2018 na Świadczenie usług w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej

Rządowe Centrum Legislacji - zwane dalej „Zamawiającym", przekazuję informację

o wynikach zapytania ofertowego:

l) w odpowiedzi na zapytanie, wpłynęły następujące oferty:

! ::
oferty Wykonawcy którzy złożyli oferty Cena brutto za wykonanie całości

zamówienia

Doświadczenie
„Specjalisty ds.

BHP"
Koncepcja realizacji

zamówienia

l
Gemmar Sp. z o.o.

ul. Grójecka 186 lok. 510
02-390 Warszawa

16.260,00 zł netto
19.999,80 zł brutto 3 TAK

2
Incovest Sp. z o.o.

ul. Cicha 12
05-090 Raszyn

10.800,00 zł netto
10.800,00 zł brutto 2 TAK

3
Nasza Era Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

14.400,00 zł netto
17.712,00 zł brutto l NIE

2) Zamawiający dokonał poprawienia w treści oferty nr 2 omyłek rachunkowych
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek:
Oferta nr 2

było:

a) 10.800,00 zł netto,

b) 10.800,00 zł bmtto,
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3)

powinno być:

a) 10.800,00 zł netto,

b) 13.284,00złbmtto,

Oferty sklasyfikowano następująco (wg ustalonych kryteriów oceny ofert: cena brutto

za wykonanie całości zamówienia - 60%, doświadczenie „Specjalisty ds. BHP" - 20%,

koncepcja realizacji zamówienia - 20%):

Nr
oferty Wykonawcy którzy złożyli oferty

Liczba punktów
przyznanych w

kryterium— cena

Liczba punktów
przyznanych w

kryterium -
doświadczeiiie

specjaUsty ds. BHP

Liczba punktów
przyznanych w
kryterium -

koncepcja realizacji
zamówienia

Łączna liczba
punktów

l
Gemmar Sp. z o.o.

ul. Grójecka 186 lok. 510
02-390 Warszawa

39,85 20 20 79,85

2
Incovest Sp. z o.o.

ul. Cicha 12
05-090 Raszya

60,00 13,33 4,00 77,33

3
Nasza Era Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa
n/d n/d n/d n/d

4) Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Zamawiający zawiadamia, że odrzucił ofertę złożoną przez: Nasza Era Sp. z o.o.,

Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa

UZASADNIENIE

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

mowa w pkt 6.1 ust. 3 w związku z pkt 3.1 zapytania. Zamawiający stwierdził,

że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie potwierdził wymaganego

przez Zamawiającego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które bedq uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, tj.:

a) co najmniej l osobą, która będzie pełniła funkcję „Specjalisty ds. BHP" posiadającą:
^ uprawnienia zawodowe niezbędne dla osób pełniących zadania służby BHP

wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, póz. 704 ze zm.);

•^ doświadczenie w realizacji co najmniej 5 usług/zamówień, z których każde
spełnia łącznie następujące -warunki:
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b)

c)

uslugi/zamówienia polegaty/lub których częścią było pełnienie zadań służby
BHP w zakładach pracy zatrudniających średniorocznie co najmniej 150
osób;

usługi/zamówienia byty/sq wykonywane w sposób ciągły przez okres
co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

co najmniej l osobą, która będzie pełniła funkcję „Specjalisty ds. PPOZ" posiadającą
uprawnienia dla osób wykonujących działania w zakresie wykonywania zadań
inspektora ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., póz. 620).
co najmniej l osobą posiadającą łącznie powyższe uprawnienia/doświadczenie.

Wykonawca wskazał w pkt 6 formularza oferty dwie osoby (imię i nazwisko) które zostaną

skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia, będące specjalistami ds. BHP

oraz Inspektorami ds. p.poż.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt 3 zapytania. Zamawiający

wymagał od Wykonawcy zatmdnienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § l

ustawy z dnia 26 czenvca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., póz. 917, z późn. zm.)

przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej l osoby wskazanej zgodnie

z wamnkiem udziału w zapytaniu o którym mowa w ust. 6 pkt 6. l ppkt 3 lit. a lub c.

Wykonawca oświadczył w pkt 8 formularza oferty, że zati-udni na podstawie umowy o pracę

osobę inną niż wskazane w pkt 6 formularza oferty, jednocześnie Wykonawca nie załączył do

oferty żadnych dokumentów, które by potwierdzały, że osoba zatmdniana przez Wykonawcę

spełniałaby warunki określone w pkt 6.1 ust. 3 zapytania.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że Wykonawca nie spełnia wamnków udziahi

w zapytaniu, co skutkuje odrzuceniem oferty.

5) Zamawiający dokonał wybom najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Gemmar Sp. z o.o., ul. Grójecka 186

lok. 510, 02-390 Warszawa.

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.

.Wiceprezes
RzaUcA-^io QentilyT^egislacji

trf/i asz Dobrchvolski


