oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.42.2017
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
"Zakup wraz z dostawą, montażem i demontażem zewnętrznej sztucznej choinki
bożonarodzeniowej"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

ADAL sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5/5, 53-676 Wrocław z ceną 209 140,02 zł.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wybrał ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.11.2017 r. do godz.: 10:30 wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał
badania i oceny złożonej oferty.
Oferta nr 1 była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.
Oferta nr 2 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ) ustawy pzp, złożona oferta nie odpowiada treści
SIWZ, to znaczy zawierała załącznik świadczący o tym, że Wykonawca nie dostarczy wymaganej przez
Zamawiającego choinki. Zgodnie z nazwą przetargu oferta winna była obejmować nie tylko dostawę, ale również
montaż i demontaż wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w ściśle określonych terminach, natomiast
Wykonawca składając ofertę zaproponował dostawę modułowej choinki zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia,
ale w roku 2018; natomiast w roku 2017 wykonanie zastępcze i dostawę choinki nie modułowej, co nie zapewni
szkolenia pracowników Zamawiającego zarówno przy montażu modułów w grudniu 2017 r. jak i ich demontażu
do końca stycznia roku 2018.
Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego Wykonawcę (Adal sp. z o.o.) 1 na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp pismem
z dnia 21.11.2017 r. nr kor. MZUK.35996.2017 do wskazanie właściwego rejestru lub CEiDG, w którym widnieje
prowadzona działalność
gospodarcza. Wykonawca przed wyznaczonym terminem wysłał link do ogólnie dostępnej strony internetowej.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria:
- cena - 50%
- ocena dostarczonej wizualizacji - 50 %
Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 % i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy
ADAL sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5/5,
1.
53-676 Wrocław
ODEON S.C REMIGIUSZ STAROBRAT, DAMIAN
IMIELA
2.
ŁOWICKA 26A,
44-105 GLIWICE

Liczba pkt
w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium
ocena dostarczonych
wizualizacji

Łączna
punktacja

50,00

50,00

100,00

0,00

specjalista ds. zamówień publicznych

Dyrektor Jednostki

22-11-2017 r. Joanna Michoń
________________________________________

________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)

22-11-2017 r. Tadeusz Mazur

