
 

1 

 

 

  ZAKŁAD NARODOWY 

  im. OSSOLIŃSKICH 
 
ul. Szewska 37,  50-139 Wrocław, NIP 897-10-82-476, 

tel. 071 344-44-71,   fax 071 344-85-61, ossolineum@ossolineum.pl 

 

   

Wrocław, dnia 11.12.2019  r. 

 

  L.dz. 1357/2019 

 

 

 

  

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  
 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-20/2019 

  

                      „Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanych w 

budynkach ZNiO we Wrocławiu w ramach okresowych przeglądów i konserwacji oraz 

bieżących napraw i usuwania zgłaszanych awarii i usterek” 
 

  

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania 

w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

na w przedmiotowym postepowaniu: 

 

 została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: 

 

Numer oferty: 1 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane INSTALBUD 

ul.  Hermanowska 88 

54-314 Wrocław 

Cena brutto: 330.993,00 zł 

 

Czas reakcji: do 6 godz. i mniej od momentu zgłoszenia  

Okres gwarancji na wykonane naprawy i zamontowane materiały i 

urządzenia:  24 miesiące 

 

Punkty przyznane za cenę: 60 

Punkty przyznane za czas reakcji: 20 

Punkty przyznane za okres gwarancji na wykonane naprawy i 

zamontowane materiały i urządzenia: 20  

Razem liczba punktów: 100 

 

 

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust.1 ustawy Pzp.  
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Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta „w procedurze odwróconej" (art. 24aa ustawy Pzp) 

spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, nie podlega odrzuceniu, 

uzyskała największą liczbę punktów w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert.  

 

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej.  

 

 W ofercie nr 2 – Zamawiający stwierdza uchybienia, które nie miały wpływu na wynik 

postepowania, tj. Wykonawca nie przedstawił oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej. Jako 

dokument świadczący o braku podstaw do wykluczenia podlega on uzupełnieniu, jednak procedura 

odwrócona nie wymaga wzywania Wykonawcy, którego oferta nie została uznana za 

najkorzystniejszą. Zamawiający odstąpił od wzywania Wykonawcy.  

 

Ponadto do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 2 – Zamawiający przesłał informację o poprawieniu 

oczywistej omyłki rachunkowej na postawie art. 87 ust. 2 pt. 2 ustawy Pzp.  

 

 

Podsumowanie punktacji w postepowaniu:  

 

Nr 

oferty 

Wykonawca  Punkty 

przyznane 

za cenę – 

60 % (60 

pkt) 

Punkty 

przyznane 

za czas 

reakcji – 20 

% (20 pkt.) 

Punkty 

przyznane za 

okres 

gwarancji na 

wykonane 

naprawy i 

zamontowane 

materiały i 

urządzenia – 

20 % (20 pkt) 

Łączna 

punktacja 

1 Przedsiębiorstwo 

Instalacyjno-Budowlane 

„Instalbud” 

ul. Hermanowska 88 

54-314 Wrocław 

60 20 20 100 

2 HVAC Service Joanna 

Miszczak 

ul. Majdańska 1/4b 

04-088 Warszawa 

37 0 0 37 

 

 

 

 

        Zatwierdził: 

 

       

                          Wicedyrektor ZNiO 

                                      (-) dr Mariusz Dworsatschek 

 

 

       

 


