IŚ.271.7.2017

Pionki, dn. 27. 06. 2017 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na likwidację bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach
Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. w Pionkach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015r., poz. 2164 z poźn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty.
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert,
Zamawiający:
1) przedstawia poniżej nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
niepodlegające odrzuceniu oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację:
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Numer oferty 1

Kryterium oceny ofert
(max liczba pkt)

1. Najniższa cena
(60%) max 60 pkt
2. Termin wykonania 40%

MESKO Spółka Akcyjna
ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna
Cena ofertowa brutto: 11043,30 zł/Mg
Uzasadnienie

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego,
określonego w punkcie 13 SIWZ:
C = (Cmin / Coferty) x 60 pkt
C = ( 11043,30 / 11043,30 ) x 60 pkt = 60,00 pkt
Termin wykonania zamówienia: skrócony o 40 dni - 40 pkt.

Punktacja

100,00 pkt

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

Numer oferty 2

Kryterium oceny ofert
(max liczba pkt)

1. Najniższa cena
(60%) max 60 pkt
2. Termin wykonania 40%

Konsorcjum firm:
1) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia – Lider konsorcjum
ul. Pr. St. Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka
2) BAKACHEM Sp. z o.o., ul. Kingi 10, 03-666 Warszawa
3) P.P.H.U. CIS Tomasz Zych, ul. Marecka 12, 05-230 Kobyłka
Cena ofertowa brutto: 14114,75 zł/Mg
Uzasadnienie

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego,
określonego w punkcie 13 SIWZ:
C = (Cmin / Coferty) x 60 pkt
C = ( 11043,30 / 14114,75 ) x 60 pkt = 46,94 pkt
Termin wykonania zamówienia: skrócony o 40 dni - 40 pkt.

Punktacja

86,94 pkt

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Numer oferty 3

Kryterium oceny ofert
(max liczba pkt)

1. Najniższa cena
(60%) max 60 pkt
2. Termin wykonania 40%

UNI SAPER s.c. Ryszard Janklowski, Zbigniew Kumaszko,
ul. Chorążych 42, 49-300
Cena ofertowa brutto: 16200,00 zł/Mg
Uzasadnienie

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego,
określonego w punkcie 13 SIWZ:
C = (Cmin / Coferty) x 60 pkt
C = ( 11043,30 / 16200,00 ) x 60 pkt = 40,90 pkt
Termin wykonania zamówienia: skrócony o 40 dni - 40 pkt.

Punktacja

80,90 pkt

2) zawiadamia, że dokonał w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w punkcie 13 SIWZ wyboru
najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 1, złożona przez
Wykonawcę: MESKO Spółka Akcyjna, ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna, ponieważ
spośród nie podlegających odrzuceniu ofert, oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00
pkt.).
3) zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do wykonawców biorących udział w
postępowaniu, albo w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty w inny sposób.

(-) Burmistrz Miasta Pionki

