
oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.2.2021
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji)
pod nazwą:

"Wycinka drzew na terenach administrowanych przez MZUK."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
CZĘŚĆ I Cmentarze komunalne

KROLL TOMASZ KRÓL
GENERAŁA ZYGMUNTA WRÓBLEWSKIEG 7, 41-907 BYTOM z ceną 29 636,28 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w dokumentach zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.02.2021r. do godz. 09:00 wpłynęły 2 oferty.
Zamawiający dokonał oceny i badania ofert, a następnie:
1. pismem MZUK.7174.2021 z 02.03.21r. wezwał Wykonawcę do złożenia:
- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale
10 SWZ pkt. 2)
- podmiotowych smrodków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu, o których
mowa w rozdziale 10 SWZ pkt. 3),
2. pismem MZUK.8214.2021 Wykonawca drogą elektroniczną złożył dokumenty wymienione w wezwaniu.
3. W wyniku badania złożonych dokumentów oraz informacji w nich zawartych, a w szczególności treści załącznika nr
8 tj wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia potencjału technicznego dostępnego wykonawcy, wykonawca
został wezwany pismem MZUK.8334.2021 z dnia 10.03.21r., w trybie art.128 ust 1 ustawy pzp do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. pismem MZUK.8568.2021 z dnia 11.03.21r. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty, które potwierdzają
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz warunkami zamówienia..

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt

w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium

szybkość reagowania
na awarie 8h, 6h, 4h

Łączna
punktacja

1.

CZĘŚĆ I Cmentarze komunalne
KROLL TOMASZ KRÓL
GENERAŁA ZYGMUNTA WRÓBLEWSKIEG 7,
41-907 BYTOM

60,00 40,00 100,00

2.

CZĘŚĆ I Cmentarze komunalne
Konsorcjum firm:
Elitelas Sp. z o.o.
Durdy 141,
39-450 Baranów Sandomierski
Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. Sp.k
Durdy 141,
39-450 Baranów Sandomierski

43,05 40,00 83,05

Kierownik Działu

15-03-2021 r. Aleksandra Zgadzaj
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

15-03-2021 r. Tadeusz Mazur
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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