Monika Bronkau - Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

DBA-2/240-25/2016
Warszawa, 13 lipca 2016 r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
tel. (022) 55 60 129, faks (022) 827 08 43,
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

usługę badania przez akredytowane laboratorium maksymalnie 20 ładowarek do telefonów
komórkowych na zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz.
547; dalej: rozporządzenie RoHS II) w odniesieniu do maksymalnych, dopuszczalnych
wartości stężenia wagowego w materiałach jednorodnych substancji, o których mowa
w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia RoHS II
Dane o ofertach:
liczba złożonych ofert: 2
liczba odrzuconych ofert: 0
liczba wykluczonych Wykonawców: 0
Wybór oferty:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) ze względu na
najkorzystniejszą ofertę oraz spełnianie wymagań określonych w ustawie Prawo
zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została
wybrana oferta firmy:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa
Oddział Badań i Certyfikacji w Pile
ul. J. J. Śniadeckich 11, 64-920 Piła
która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie 16 605,00 zł brutto.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę to 30 dni roboczych
liczonych od dnia następnego po dniu przyjęcia próbki do badań.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w SIWZ i otrzymała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) na podstawie kryteriów oceny ofert
jakimi była cena oraz termin realizacji.

W załączeniu:
- Załącznik Nr 1 - Zbiorcze zestawienie ofert
- Załącznik Nr 2 - Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
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