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Kraków, 2016-01-18

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Akademia  Górniczo  –  Hutnicza  im.  Stanisława  Staszica  w  Krakowie,
Miasteczko  Studenckie, zgodnie  z  art.92  ust.2  ustawy  prawo  zamówień
publicznych  (Dz.U.  2013  r.  poz.907  z  późniejszymi  zmianami).  informuje,  o  w
wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, ogłoszonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia  21.12.2015 pod numerem: 349606 -
2015  na  naprawę i konserwację instalacji klimatyzacyjnych w obiektach
Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie KC-zp.272-684/15

Złożono ofert:  7
Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 4
Cena brutto oferty najtańszej:        40.147,20 PLN
Cena  brutto oferty najdroższej:     75.423,60 PLN

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Joanna Olszewska Termo-Serwis Technika Grzewcza I Sanitarna
ul Lea 116
30-133 Kraków
 

z ceną brutto 71.640,00 PLN

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert.

L.p.
Nazwa i adres
wykonawcy Kryterium

1
Kryterium 2 Kryterium 2 Kryterium 2 RAZEM

Cena 

Cena
(stawka)

roboczogodzi
ny

Cena pakietu
usług

naprawczych
Czas reakcji

1

Joanna Olszewska
Termo-Serwis

Technika 
Grzewcza I Sanitarna

Ul Lea 116
30-133 Kraków

23,75 20 30 10 83,75
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2

JINSTAL SYSTEM
PROJECT, ISP-

Klima Tabuła Iwona
ul. Ciepłownicza 24

31-574 Kraków

40 10,38 9,57 10 69,95

3

Komforthome SC
Mariusz Gołuch 
Monika Gołuch 

ul. Makuszyńskiego
22

31-752 Kraków

28,13 6,29 2,36 10 46,78

Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców.

W toku postępowania zostały odrzucone  oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców

L.p. Nazwa i adres wykonawcy

1

Wiesław Rosiek - Zakład
Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

"KLIMARO"
Baczków 226

32-708 DZIEWIN

Uzasadnienie prawne
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89  ust. 1 pkt.2 
ustawy pzp  tj. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;”
Uzasadnienie faktyczne
W treści siwz (Formularz Oferty) zamawiający wskazał 
wykonawcom stawkę podatku VAT, którą należy 
zastosować do obliczenia ceny brutto. Wykonawca nie 
zastosował się do wymagań zamawiającego

2
Witold Kociołek PALMER

ul. Myślenicka 95
30-698 Kraków

Uzasadnienie prawne
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89  ust. 1 pkt.2 
ustawy pzp  tj. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;”
Uzasadnienie faktyczne
W treści siwz (Formularz Oferty) zamawiający wskazał 
wykonawcom stawkę podatku VAT, którą należy 
zastosować do obliczenia ceny brutto. Wykonawca nie 
zastosował się do wymagań zamawiającego
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3
Ventra Clima Sp Z O.O.

Wspólna 50a /35
00-864 Warszawa

Uzasadnienie prawne
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89  ust. 1 pkt.2 
ustawy pzp  tj. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;”
Uzasadnienie faktyczne
W treści siwz (Formularz Oferty) zamawiający wskazał 
wykonawcom stawkę podatku VAT, którą należy 
zastosować do obliczenia ceny brutto. Wykonawca nie 
zastosował się do wymagań zamawiającego

4

Tadeusz Pobóg-Gadziński Zakład
Usługowy I Instalacji Urządzeń
Zabezpieczających "ALARM"

Aleja Płk Beliny-Prażmowskiego
52 /1

31-514 Kraków

Uzasadnienie prawne
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89  ust. 1 pkt.2 
ustawy pzp  tj. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;”
Uzasadnienie faktyczne
W treści siwz (Formularz Oferty) zamawiający wskazał 
wykonawcom stawkę podatku VAT, którą należy 
zastosować do obliczenia ceny brutto. Wykonawca nie 
zastosował się do wymagań zamawiającego. Zamawiający 
zwrócił się do Wykonawcy o wskazanie podstawy prawnej 
na możliwość zastosowania stawki podatku VAT 8% w 
odniesieniu do budynków, które nie są domami 
studenckimi. Wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

Jednocześnie  zawiadamiamy,  że  wobec  czynności  zamawiającego  polegających  na  wykluczeniu
odwołującego z postępowania  o udzielenie zamówienia,  odrzucenia  oferty odwołującego,  przysługuje
odwołanie w terminie 5 dni od otrzymania przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia,  w formie określonej w ust.180 ustawy PZP.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
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