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Informacie o wyborze naikorzystnieiszei oferty

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawcÓw, ktÓrzy złożly|ioferĘ wrazze streszczeniem oceny i
porÓwnaniazłożlonych ofert zawieraiącym punktacięprzyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i ł'ączną p unktaci ę

Nazwa i adres Zamawiaiącego
Miasto Stołeczne Warszawa - Zesp6ł SzkÓł Licealnych
i Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 56,02-520 Warszawa

Przedmiot zamÓwienia

Dostawa,przesył i dystrybucja energii cieplnej dla Zespołu
SzkÓł Licealnych i Technicznych nr ]' w Warszawie
mieszcz4cego się przy ul. Wiśniowej 56 w okresie

od 01.0I.2020 r. do 37.L2.2020 r.
Tryb postępowania P rzetar g n i e o gran iczony
Numer cześci Nie dotyczy
Nazwa (firma) Iub nazwisko oraz
adres wykonawcy, ktÓrego
ofertę wybrano

Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Stefana Batorego 2,
02-S9LWarszawa

Uzasadnienie wyboru oferty

oferta najkorzystniejsza. Wykonawca spełnia warunki udziału
W postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych
WarunkÓw ZamÓwienia. oferta nie została odrzucona'
otrzymała maksymalnq liczbę punktÓw, zgodnie z dokonan4
ocenq na podstawie kryterium:
a) cena - waga 600/o,
b) Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazari
układu pomiarowo-rozliczeniowego W miejscu jego instalacji -
waga LUo/o,
c) Bezptatne wtqczenia i wył4czenia ciepła w roku na wniosek
Zamawiaiacego - Waga 30o/o

Uzasadnienie prawne wyboru Art. 9 L ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamlwien
publicznych [tl. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843')

Nr
oferty

Nazwa (firma) lub
nazwisko orazadres
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- cena
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kryterium - czas

reakcii na
sprawdzenie

prawidłowości
wskaza układu

pomiarowo-
rozliczeniowego w

mieiscu ieso instalacii

Liczba nunktÓw w
krvterium -
Bezołatne
włączenia i

wvłaczenia cieoła w
Łączna
liczba

punktÓwroku na wniosek
Zamawiaiącego

1
PGNiG TERMIKA S.A.
ul. Modliriska 15,
03-2L6 Warszawa

60 6 30 96

z
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2,
02-597 Warszawa 60 10 30 100
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