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Warszawa, dn. 27.03.2020 r.

BDG.WZP.260.6.2020/MZ

Dotyczy postępowania: 4/SERWIS AGREGATÓW/PN/20

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający informuję o wyborze 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług serwisu, 
naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

I. Wybór najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

P.I.W. CAMCO Sp. z o.o.
ul. Światowida 47B/22, 03-144 Warszawa

oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę oferty 429 250,32 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta uznana za najkorzystniejszą spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie 
podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną ilość punktów przyznawanych na podstawie 
przyjętych kryteriów.

Oferty złożone w niniejszym postępowaniu uzyskały następującą ilość punktów:

Liczba punktów w  
kryterium „czas reakcji 

na zgłoszenie 
serwisowe”Nr 

oferty Nazwa wykonawcy do 
obiektów 

w 
Warszawie

do
obiektów 

poza 
Warszawą

Liczba punktów w 
kryterium „okres 

gwarancji na 
wymienione 
części we 

wszystkich 
serwisowanych 
urządzeniach”

Liczba 
punktów w 
kryterium 
„łączna  

cena oferty 
brutto”

suma 
punktów

1
Fast Group Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 12
00-391 Warszawa

10 pkt 10 pkt 20 pkt 59,84 pkt 99,84 pkt

2

P.I.W. CAMCO 
Sp. z o.o.
ul. Światowida 47B/22
03-144 Warszawa

10 pkt 10 pkt 20 pkt 60 pkt 100 pkt
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II. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem:

Nie odrzucono żadnej oferty

III. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:

Nie wykluczono żadnego z wykonawców

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich 
przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo

if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on 
the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo
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