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Warszawa, 21.L2.20I7 r.

!nformacje o wyborze naikorzystniejszej oferty

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoży|i oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
zlożonych ofert zawierajqcym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznq punktację

l ) Y l ł . | ] | r l { i l i

Nazwa i adres Zamawiajqcego Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Licealnych i
Technicznych nr 1, uI' Wiśniowa 56,02-520 Warszawa,

Przedmiot zamówienia
Dostawa energii cieplnei do budynku Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych nr 1, uI. Wiśniowa 56, o2-5zo
Warszawa w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Tryb postępowania Przeta rg n ieogran iczony
Numer części Nie dotvczv
Veolia Energia Warszawa S.A. ul.
Pulawska 2, 02-566 Warszawa

Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Puławska 2,
02-566 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty

oferta najkorzystniejsza. Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowa niu o kreś|o ne w Specyfi kacji Istotnych Wa ru n ków
Zamówienia. oferta nie została odrzucona, otrzymała
maksyma|nq | iczbę punktów, zgodnie z dokonanq ocenq na
podstawie kryterium:
a) cena -waga 65%o,
b) czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji - waga 2Oo/<
c) termin ptatności _waga 15%

Uzasadnienie prawne wyboru Art. 91. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publ icznych (tekst jednol i ty Dz. U.z 24.O8.2OI7 r poz.t579l

Nr
oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w
kryterium -

cena

liczba pkt w kryterium -

czas reakcii na
sprawdzenie

prawidłowości wskazań
układu pomiarowo-

rozliczeniowego w
mieiscu ieeo instalacii

Liczba
punktów w
kryterium -

termin
płatności

Łqczna
liczba

punktów

1
Veolia Energia Warszawa S.A.
u!. Puławska 2,02-566
Warszawa

65 20 15 100

2
PGNiG Termika S.A. ul.
Modlińska L5, o3-2L6 Warszawa

65 10 15 90


