Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1459/2015
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 października 2015 r.

l.dz. …………………….

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Znak sprawy: ZŻ-ZP.26.43.19
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa

Nazwa i adres Zamawiającego

Kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji / przesyłu energii cieplnej (ciepła) do
placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Przedmiot zamówienia
Tryb postępowania

przetarg nieograniczony
Część nr 2 - Dostawa kompleksowa sprzedaż i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji /
przesyłu energii cieplnej (ciepła) do Żłobka nr 26

Numer części*
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano *

Veolia Energia Warszawa S.A.

Uzasadnienie wyboru oferty*

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*

Nr
oferty

1

Nazwa (firma) lub
nazwisko oraz adres
wykonawcy

Veolia Energia Warszawa
S.A.
ul. Stefana Batorego 2
02-591 Warszawa

Liczba pkt w
kryterium
Cena - waga
90%

Liczba pkt w kryterium
Czas reakcji na sprawdzenie
prawidłowości wskazań
układu
pomiaroworozliczeniowego waga 5%

5 pkt za zaoferowanie czasu
reakcji: 1 dzień roboczy licząc
235 954,70 zł od dnia zgłoszenia
otrzymanego od
Zamawiającego

90,00

5,00

Liczba pkt w kryterium
Termin płatności - waga 5%

5 pkt za zaoferowanie terminu płatności: 30 dni
kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury,
przy czym w przypadku doręczenia faktury w czasie
uniemożliwiającym terminowe wykonanie
zobowiązania (za czas uniemożliwiający terminowe
wykonanie zobowiązania strony uznają doręczenie
faktury do siedziby Zamawiającego, której termin
płatności przypada na okres krótszy niż 7 dni
roboczych od daty doręczenia) – płatności należy
dokonać nie później niż w 21-tym dniu od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury
5,00

*) W przypadku zamówień częściowych należy wypełnić oddzielnie dla każdej części
Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a PZP.
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Razem

100,00

