
Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  

w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, 

ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa (zwane dalej „OSiR Włochy”) 

Warszawa, dnia, 18.08.2021 r. 

 

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, działając zgodnie  

z Zarządzeniem nr 47/2021 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy Włochy z dnia 

2.08.2021 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w OSiR m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy”, przekazuje informację o wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie Ogłoszenia o zamówieniu, 

którego przedmiotem jest: dostawa wraz z montażem, systemu monitoringu wizyjnego  

w części sportowo – rekreacyjnej Parku Marka Kotańskiego przy ul. 1. Sierpnia  

w Warszawie.  

 

1. Wykaz, numeracja, wartość brutto ofert, aspekt społeczny, dotyczący złożonych ofert: 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Wartość 

brutto 

oferty w zł 

brutto 

 

Aspekt 

społeczny 

Wynik  

1 WaKa Teleinformatyka 

ul. Legionistów 14/21 
87-200 Wąbrzeźno 

75 350,00 0 Oferta 

odrzucona 

2 Chiir Wojciech Paśniewski 

ul. Czwartaków 118a 

04-430 Warszawa 

158 547,00 2 Oferta 

odrzucona 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

1) Cena brutto oferty 95% 

2) Aspekt społeczny 5% 

3. Wykaz, numeracja, ocena punktowa złożonych ofert: nie dotyczy. 

4. Wykonawca wykluczony powody wykluczenia – w niniejszym postępowaniu nie 

wykluczono żadnego wykonawcy. 

5. Oferty odrzucone – w niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę firm: 

1) WaKa Teleinformatyka, ul. Legionistów 14/21, 87-200 Wąbrzeźno 

Oferta zostaje odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści zawartej  

w Ogłoszeniu o zamówieniu tj. Wykonawca nie spełnia warunku określonego  



w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia/minimalnych parametrach 

stanowiących załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Wykonawca miał obowiązek spełniać 

warunki w zakresie wytycznych m.st. Warszawy dotyczących monitoringu miejskiego, 

które znajdują się pod danym linkiem: 

http://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list 

Dołączony sprzęt nie znajduje się w wykazie w zakresie wytycznych m.st. Warszawy.  

Z uwagi na powyższe oferta Wykonawcy nie spełnia minimalnych założeń 

postawionych przez Zamawiającego. 

2) Chiir Wojciech Paśniewski, ul. Czwartaków 118a, 04-430 Warszawa 

Oferta zostaje odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści zawartej 

w Ogłoszeniu o zamówieniu tj. Wykonawca nie dołączył do oferty Szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia/minimalnych parametrów stanowiących załącznik nr 2 

do Ogłoszenia. Wykonawca miał obowiązek dołączyć do oferty SOPZ/Parametry 

techniczne, poprzez wskazanie parametrów oraz nazw oferowanych urządzeń, 

sprzętów. Ponadto, Wykonawca miał obowiązek dołączyć do oferty karty katalogowe, 

zdjęcia, ew. opisy oferowanych sprzętów i/lub urządzeń. Niedołączenie parametrów  

i innych wymaganych dokumentów jest konsekwencją odrzucenia oferty.  

6. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu.  

 

http://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list

