
                                                                                                                        Poznań, dnia 15 października 2015r.

                                                                 
NT.5.212.22.2015
                                                                                                                             

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie  z  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych

(t.j. w  Dz.U. z 2013 r., poz. 907 . z późniejszymi zmianami) informuję, iż  w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa krzeseł składanych wraz z łącznikami międzyrzędowymi i

wózkiem do ich przewożenia dla Hali Widowiskowo- Sportowej Arena w Poznaniu ul.  Wyspiańskiego 33 do realizacji

zamówienia wybrano ofertę nr  3 złożoną przez: Unikat P. Kasprzak K. Moellenbrock Sp. j., ul. Dobrepole 38, 61-324

Poznań.

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

W poszczególnych kryteriach oceny, oferta otrzymała następujące ilości punktów:  cena –    96,00 pkt

                                                                                                                                   termin gwarancji-    4,00 pkt

                                                                                                                                    RAZEM   100 pkt  

W niniejszym  postępowaniu złożono  3  oferty.

Oferta nr 2, złożona przez:  MPC Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Magdalena Podrez-  Raczycka, ul. Neneckiego

175/2,  52-213 Wrocław,  w poszczególnych kryteriach oceny, oferta otrzymała następujące ilości punktów:

                                                                                                                                   cena –   77,31 pkt

                                                                                                                                   termin gwarancji-    2,67 pkt

                                                                                                                                   RAZEM   79,98 pkt  

Wykonawca  Tronus  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Ordona  2A,  01-237  Warszawa,  który  złożył  ofertę  nr  1, został  z

postępowania wykluczony na podstawie art 24 ust. 2 pkt 4. 

W złożonej ofercie brak następujących dokumentów.

1.   Wykazu  dostaw -  załącznik nr  3  do SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych,

również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia

działalności  jest  krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania i  odbiorców  wraz z

dokumentami  potwierdzającymi,  że wymienione w wykazie dostawy zostały wykonane lub są   wykonywane

należycie. 

2.  Opisu  technicznego  oraz  fotografii  oferowanych  krzeseł,  łącznika  i  wózka,  zawierający  co  najmniej  wszystkie

parametry opisane  przez Zamawiającego oraz producenta, typ i model oferowanego urządzenia.

3.  Atestów,  certyfikatów  wystawionych  przez  niezależną  jednostkę  posiadającą  uprawnienia  do  certyfikacji  mebli

będących przedmiotem zamówienia, potwierdzające zgodność z następującymi normami:
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- wytrzymałościowy według norm: EN13761, EN1728, EN1022, EN15373 poziom 2.

-  trudnopalności według norm: EN1021-1:2007, EN1021-2:2007

-   wydzielania   toksycznych  produktów  rozkładu  i  spalania  materiałów  według  normy:  PN-88/B-02855  (ochrona

przeciwpożarowa budynków).

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

terminie dokumenty nie wpłynęły.

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2, umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta w terminie nie krótszym

niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia                                            

                                                                                                                          

                                                                                                                                DYREKTOR  POSiR

                                                                                                                                 Zbigniew Madoński

Sporządziła: Elżbieta Różowicz
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