Łódź, dn. 28.09.2015
CEM.ZP.261.49/15

ZAWIADOMIENIE
o wynikach postępowania ofertowego o wartości poniżej 30 000 Euro
na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Egzaminów
Medycznych na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Na podstawie zarządzenia nr 7/2015 z dnia 01 lipca 2015 r. Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi w
sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.
zm.) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu z dnia
7 września 2015 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli ofertę wraz ze
streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert.

Najkorzystniejszą ofertę spośród ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby
utworzenia siedziby Centrum Egzaminów Medycznych na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego złożył Wykonawca:

„PROSPECT” Biuro Projektów i Usług
Inwestycyjno-Budowlanych
mgr inż. arch. Witold Wacławiak
(nazwa firmy)

90-607 Łódź, ul. Wólczańska 27

(adres firmy)

Uzasadnienie wyboru : oferta spełnia wymogi formalne stawiane przez Centrum Egzaminów Medycznych oraz
zaoferowana cena jest cenną najniższą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w związku z czym została uznana
za najkorzystniejszą.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w postępowaniu ofertowym :
Nr
oferty
3
4
7

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Zakład Usług Technicznych architekt
Wanda Grodzka
„PROSPECT” Biuro Projektów i Usług
Inwestycyjno-Budowlanych mgr inż.
arch. Witold Wacławiak
ARCH-TECH Sp. z o.o.

80-541 Gdańsk ul.
Bliska 1B/5

146 370,00

90-607 Łódź
ul. Wólczańska 27

26 937,00

94-214 Łódź
ul. Krakowska 110

35 055,00

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w postępowaniu ofertowym:
Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1

Biuro Projektów
Organizacji i
Zaopatrzenia
Inwestycji
„TECHPLAN”

62-571 Stare Miasto
Żychlin k/Konina
Ul. Wrzosowa 14

2

KKAD
Tomasz Kocemba

31-231 Kraków
ul. Siewna 23b/26

KLIMASAN

90-722 Łódź
ul. Więckowskiego 16

5

Uzasadnienie
Nie został spełniony warunek określony w
ust. IV pkt. 1 ppkt 1) w ramach
przedmiotowego postępowania:
Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co
najmniej jedno zamówienie polegające na
wykonaniu
programu funkcjonalnoużytkowego
albo
dokumentacji
projektowej
budynku
użyteczności
publicznej o powierzchni nie mniejszej niż
2000 m2.
Nie został spełniony warunek określony w
ust. V pkt. 1) ppkt 3 w ramach
przedmiotowego postępowania:
Wykaz co najmniej jednej usługi
sporządzony na załączniku Nr 3 do
zapytania ofertowego.
W toku badania i oceny oferty
Zamawiający stwierdził, iż cena podana w
ofercie może nie obejmować wszystkich
kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami
stawianymi
przez
Zamawiającego,
zgodnie z ust. VI pkt. 3) przedmiotowego
postępowania. W związku z tym
Zamawiający wystąpił do Wykonawcy o
złożenie wyjaśnień, które powinny
zawierać szczegółową kalkulację cenową
oferowanej usługi z uwzględnieniem ram
czasowych jej realizacji, z zastrzeżeniem,
iż
Zamawiający
odrzuci
ofertę
Wykonawcy jeśli ten nie złoży wyjaśnień
lub gdy ocena tych wyjaśnień potwierdzi,
że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca odpowiedział na pismo w
określonym terminie, ale nie uwzględnił
w jego treści informacji na temat ram
czasowych,
w
związku
z
czym
Zamawiający wezwał Wykonawcę do
ponownego złożenia wyjaśnień w
zakresie harmonogramu czynności, które
zostaną
podjęte
w
ramach
przedmiotowego postępowania, z takim
samym zastrzeżeniem jak w pierwszym
piśmie. Wykonawca nie złożył wyjaśnień,
zatem zgodnie z zawartą w piśmie
informacją,
niezłożenie
wyjaśnień
skutkuje odrzuceniem oferty.
Nie został spełniony warunek określony w
ust. V pkt. 1 ppkt 2) w ramach
przedmiotowego postępowania:

6

NEFRYT
Agnieszka Orszulak

05-075 Warszawa
Ul. Urocza 60A

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub
Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Nie został spełniony warunek określony w
ust. V pkt. 1) ppkt 3 w ramach
przedmiotowego postępowania:
Wykaz co najmniej jednej usługi
sporządzony na załączniku Nr 3 do
zapytania ofertowego.
Nie został spełniony warunek określony w
ust. V pkt. 1) ppkt 3 w ramach
przedmiotowego postępowania:
Wykaz co najmniej jednej usługi
sporządzony na załączniku Nr 3 do
zapytania ofertowego.

/-/ dr hab. n. med. Mariusz Klencki
Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych

