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INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie bez stosowania ustawy na konserwację urządzeń 

dźwigowych zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Poleczki 19. 

 

Zamawiający, Politechnika Warszawska, informuje, że do upływu terminu składania ofert  

w przedmiotowym postępowaniu, tj. do dnia 24 stycznia 2017 r. do godziny 13.00, do Zamawiającego 

wpłynęły 4 oferty. 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę Liftpol Sebastian 

Piechociński, ul. Rychlińskiego 26, 05-091 Ząbki, z łączną ceną brutto 2 749,05 zł (wynagrodzenie wg 

stawki miesięcznej 916,35 zł brutto). 

 Oferta spełnia wymagania Zamawiającego pod względem formalno-prawnym. Spośród ofert 

podlegających badaniu i ocenie uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty uzyskały następującą 

liczbę punktów w kryterium cena, czas reakcji na zgłoszenie i łącznie: 

Numer      
oferty 

Nazwa (firmy), siedziba i adresy  
Wykonawców, którzy złożyli oferty 

  Liczba przyznanych  
punktów w kryterium  

cena (wyłącznie  
oferty zgodne z warunkami 

zapytania ofertowego) 

Liczba przyznanych  
punktów w kryterium  

czas reakcji na  
zgłoszenie (wyłącznie 

oferty zgodne z 
warunkami zapytania 

ofertowego) 

 Razem punktów  
(wyłącznie oferty zgodne z 

warunkami zapytania 
ofertowego) 

1 
ZID-SERVICE Sp. z o.o. 
ul. Srebrna 6, 00-810 Warszawa 34,06 10 44,06 

2 
Liftpol Sebastian Piechociński 
ul. Rychlińskiego 26, 05-091 Ząbki  80 20 100 

3 
Zakład Urządzeń Dźwigowych „BOGMAR S” 
Mariusz Kossowski 
ul. Podskarbińska 32/34, 03-829 Warszawa 

74,50 20 94,50 

4 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-
Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa 
ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg 

- - - 

  Oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA 

Eugeniusz Pilawa, ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg, nie podlegała ocenie przez Zmawiającego ze 

względu na niezgodność z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Zamawiający w pkt 15 

opisu przedmiotu zamówienia określił, że wszelkie koszty związane z: utrzymaniem łączności,  

z funkcjonowaniem Centrum Zgłoszeniowego, wyposażenia dźwigów w urządzenia niezbędne do 

zapewnienia łączności,  opłaty ponoszone z tytułu łączności radiowej lub kablowej itd. ponosi 
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Wykonawca. Wszelkie koszty z tym związane są wliczone w stawkę miesięczną za konserwację. 

Tymczasem Wykonawca oprócz wynagrodzenia miesięcznego określonego w pkt 1 formularza 

ofertowego dodatkowo wymaga zgodnie z pkt 5 zmodyfikowanego samodzielnie formularza oferty 

opłaty doliczanej do ceny jednostkowej za konserwację każdego dźwigu pokrywającej koszt związany  

z utrzymaniem łączności ze służbami ratowniczymi w wysokości 30 zł netto miesięcznie.  

 

 

   
                        p.o. Kanclerz 
                        Politechniki Warszawskiej 
                      /-/  
                          dr inż. Krzysztof Dziedzic     
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