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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie  z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych

(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuję, iż  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na: „Sprzątanie pokoi hotelowych na terenie Oddziału Golęcin- Noclegi Golęcin w Poznaniu,

ul. Warmińska 1,  oraz domków campingowych w Camping Hotelu Malta w Poznaniu,ul. Krańcowa 98.” , do realizacji

zamówienia wybrano  ofertę nr 2 złożoną  przez firmę:  Grupa ASTRA Plus Sp. z o.o.,  z siedzibą: ul. Mścibora 88,  

61-062 Poznań. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, wybrano ofertę najkorzystniejszą w świetle przyjętych  kryteriów oceny ofert.

W poszczególnych kryteriach oferta otrzymała następującą liczbę punktów: 

- cena 60,00 pkt

- kontrola jakości wykonywanych usług- 20,00 pkt

- zastępowalność osób wykonujących usługę, przybycie dodatkowego personelu -20,00 pkt

RAZEM  100,00

W niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty.

Oferta nr 1 złożona przez HETMAN Sp. z o.o., w organizacji w poszczególnych kryteriach otrzymała następującą liczbę

punktów: 

- cena 32,71 pkt

- kontrola jakości wykonywanych usług- 20,00 pkt

- zastępowalność osób wykonujących usługę, przybycie dodatkowego personelu -20,00 pkt

RAZEM  72,71,00

Wykonawca   F.H.U „OTYLIA” Otylia Kołotusza, os. Stefana Batorego 49/17, 60-681 Poznań, który złożył  ofertę nr 3,

został z postępowania wykluczony na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12, nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

Do oferty  nie  dołączono aktualnego na  dzień  składania  ofert  oświadczenia  dotyczącego przesłanek  wykluczenia  z

postępowania, zgodnie z złącznikiem do siwz. 

Zamawiający działając zgodnie z art.  26 ust. 3 w/w ustawy wezwał Wykonawcę do   uzupełnienia. W wyznaczonym

terminie dokument do Zamawiającego nie wpłynął.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od
przesłania niniejszej informacji.
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