Wynik postępowania zaproszenia do udziału w negocjacjach w
przedmiocie wykonania zamówienia pod nazwą „Kompleksowy remont
dachu jednego budynku biurowego „B” na terenie siedziby Polskiego
Rejestru Statków Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

Zamawiający - Polski Rejestr Statków S.A. działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 08.10.2020 r. z późn. zm.)
zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zaproszenia do udziału w
negocjacjach w przedmiocie wykonania zamówienia pod nazwą „Kompleksowy remont dachu
jednego budynku biurowego „B” na terenie siedziby Polskiego Rejestru Statków Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku, opublikowanego w dniu 18.01.2021r. na stronie Polskiego Rejestru
Statków oraz na stronie Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Infrastruktury dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę:
Firma Usługowo-Handlowa "BSC" Janusz Szreder
Wierzbowa 3,
80-297 Banino
Uzasadnienie wyboru oferty:
Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 1 – nie podlega
odrzuceniu, jako jedyna z dwóch złożonych ofert spełnia warunki udziału w postępowaniu
zawarte w zaproszeniu nr 1/2021 do udziału w negocjacjach, w związku z czym w oparciu o
przyjęte kryteria oceny ofert (75% cena (na zasadzie im niższa cena tym większa liczba punktów)
oraz 25% termin wykonania (na zasadzie im wcześniejszy termin wykonania, tym większa liczba
punktów)) uzyskała najwyższą liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny ofert.
Do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyło 2 wykonawców.

Numer oferty

1

2

Nazwa i adres
wykonawcy
Firma UsługowoHandlowa "BSC"
Janusz Szreder
Wierzbowa 3, 80297 Banino
Przedsiębiorstwo
UsługowoHandlowe DEKER
Zbigniew Rojewski
ul. Kartuska 447
80-298 Gdańsk

Spełnienie warunków
udziału w
postępowaniu
TAK

NIE (brak spełnienia
warunku z rozdziału V
pkt 3 zaproszenia do
udziału w
negocjacjach)

Decyzja o przyjęciu
oferty

Oferta przyjęta

Oferta odrzucona

W prowadzonym postępowaniu zaproszenia do udziału w negocjacjach odrzucona została
oferta nr 2 firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DEKER Zbigniew Rojewski
Ul. Kartuska 447
80-298 Gdańsk
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:
Wykonawca nie dołączył do oferty formularza ofertowego oraz wymaganych przez wykonawcę
oświadczeń, że:
- oferowana cena (wynagrodzenie) pokrywa wszystkie zobowiązania wynikające z realizacji
przedmiotu zamówienia oraz należności publicznoprawne
- wykonawca znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, w szczególności nie jest ujęta/y / nie są
ujęci w rejestrze dłużników
- przeciwko wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne,
ani nie zachodzą przesłanki uzasadniające wszczęcie tych postępowań, ani podmiot, który
reprezentują nie jest postawiony w stan likwidacji.
- wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (Etap
I), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę
blacharsko-dekarską o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta
tysięcy złotych 00/100 brutto).
- wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia
działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć
w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, na kwotę co najmniej 1.000.000,00
zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) – na warunkach szczegółowo określonych w treści
wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2.
W wyznaczonym przez zamawiającego terminie uzupełnienia dokumentów do dnia 24 lutego
2021 r. wykonawca nie uzupełnił w/w dokumentów potwierdzających spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, co stanowiło podstawę do odrzucenia oferty
wykonawcy i wykluczenia go z przedmiotowego postępowania na podstawie Rozdziału V pkt 3
zaproszenia do udziału w negocjacjach.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje
na swojej stronie internetowej oraz na stronie Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa
Infrastruktury.

