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BIURO FINANSÓW 
      Warszawa, dnia 27.11.2015r. 

CBA/F-WZP/2663/2017 

         Egz. pojedynczy 

         

 

 

 

        Do uczestników postępowania  

 

 

 

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Usługa przeglądu (konserwacji), usuwania awarii 

(pogotowie serwisowe) i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych oraz 

centrali wentylacji mechanicznej, w tym dostawie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na 

rzecz Zamawiającego w obiektach CBA w Warszawie w Al. Ujazdowskich 9 oraz przy ul. Poleczki 3” 

 – nr sprawy: 23/>PU/2017/KK 

 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zawiadamia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty: 

 

Oferty nr 4 Wykonawcy: 

STRABAG Property and Facility Services Sp. z o.o. 

ul. Parzniewska 10 

05-800 Pruszków 

za cenę brutto przeglądu (konserwacji) – klimatyzatory stacjonarne: 97 262,96 zł 

cenę brutto jednej roboczogodziny usunięcia awarii – klimatyzatory stacjonarne: 46,25 zł 

czas reakcji – klimatyzatory stacjonarne: 15 min (0,25 h) 

cenę brutto jednej roboczogodziny usunięcia awarii – klimatyzatory przenośne: 46,25 zł 

doświadczenie zawodowe: 11 lat 

okres gwarancji: 24 miesięcy 

 

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Streszczenie oceny ofert i porównania ofert z punktacją przyznaną Wykonawcy w  kryterium 

wyboru: 
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Oceniane kryterium i jego znaczenie: 

Kryterium Waga  w % 

Cena oferty brutto w tym: 

cena brutto przeglądu (konserwacji) 

cena brutto jednej roboczogodziny usunięcia awarii (naprawy urządzenia 

klimatyzacyjnego) dot. klimatyzatorów stacjonarnych 

cena brutto jednej roboczogodziny usunięcia awarii (naprawy urządzenia 

klimatyzacyjnego) dot. klimatyzatorów przenośnych 

60% 

40% 

10% 

 

10% 

Czas reakcji na awarię – urządzenia klimatyzacyjne w „Pomieszczeniu B” 20% 

Posiadane doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji 

zamówienia 

20% 

 

 

Nr 
oferty 

Klimatyzatory 
stacjonarne: 
Cena brutto 
przeglądu 

(konserwacji) 
w zł 

Klimatyzatory 
stacjonarne: 
Cena jednej 

roboczogodziny 
usunięcia awarii 

w zł 

Klimatyzatory 
przenośne: 
Cena jednej 

roboczogodziny 
usunięcia awarii 

w zł 

Klimatyzatory 
stacjonarne: 
Czas reakcji 

w h 

Praca 
zawodowa 
w latach 

Razem: 

1 40,00 2,69 1,43 2,5 20,00 66,62 

2 38,43 4,18 10,00 2,5 20,00 75,11 

3 11,58 2,69 1,43 1,25 20,00 36,95 

4 23,65 10,00 5,32 20,00 20,00 78,97 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, może 

zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

Dyrektor 
                  Biura Finansów 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego      
          Daniel Art 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w egz. pojedynczym: 

Wyk. – KK 


