Poznań, dnia 26.10.2017r.
DT. 212.49.2017
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą, z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) , zwanej dalej ustawą na : Dostawa wraz z montażem urządzeń na
wyposażenie Skateparku w Ośrodku Przywodnym Rataje, os. Piastowskie 106 a w Poznaniu
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy informuję, iż w niniejszym postępowaniu do realizacji zamówienia
wybrano ofertę nr 1 – złożoną przez Wykonawcę działającego pod firmą: Muller JelczLaskowice Sp. z o.o, Al. Młodych 40, 55-220 Jelcz- Laskowice. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy
wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W poszczególnych kryteriach oceny, oferta otrzymała
następującą liczbę punktów:
- cena – 60,00 pkt
- okres gwarancji- 30,00 pkt
- termin realizacji – 10,00 pkt
łącznie 100,00 pkt.
W postępowaniu złożono 2 oferty.
Oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę działającego pod firmą: Biuro Handlowe Agnieszka
Klepaczewska, 62-020 Gortatowo, ul. Senatorska 31, została odrzucona na podstweie art. 90
ust. 3 w/w ustawy - zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 90 ust. 1 w/w ustawy, ponieważ cena oferty jest niższa o więcej niż 30% od
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od od towarów i usług, Zamawiający zwrócił
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny. W wyznaczonym terminie wyjaśnień nie złożono.
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po upływie 5 dni
od przesłania niniejszej informacji.
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