
                                       Poznań, dnia 08.09.2017r.

DT.212.39.2017

 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
(Dz.U. z 2015 r.,  poz. 2164 ze zm.)  ,  zwanej dalej ustawą na :    Wykonanie prac obejmującychWykonanie prac obejmujących
usunięcie drzew, wykonanie nasadzeń i  objęcie wykonanych nasadzeń trzyletnią pielęgnacją ausunięcie drzew, wykonanie nasadzeń i  objęcie wykonanych nasadzeń trzyletnią pielęgnacją a
także  wykonanie  prac  pielęgnacyjnych  terenów  zieleni  będących  w  posiadaniu  Poznańskichtakże  wykonanie  prac  pielęgnacyjnych  terenów  zieleni  będących  w  posiadaniu  Poznańskich
Ośrodków Sportu iOśrodków Sportu i          RekreacjiRekreacji

Część I postępowania

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy informuję, iż w niniejszym postępowaniu do realizacji zamówienia
wybrano   złożoną przez Wykonawcę działającego pod firmą:,  GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida
15/32,  60-867  Poznań, 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 – 59,31 pkt
- termin realizacji-10,00 pkt
- termin płatności - 30,00 pkt
  łącznie  99,31 pkt.
        
W tej części postępowania  złożono 5 ofert. 

Oferta złożona przez  ARBOR Wojciech Dzwik, ul. Czechowskiego 2d/4, 64-800 Chodzież  w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena –  60,00pkt
- termin realizacji-0,00 pkt
- termin płatności - 30,00 pkt
  łącznie 90,00  pkt.

Oferta złożona przez  PPHU MARMAC Marcin Kolenda, ul.  3 maja 12, 56-400 Oleśnica  w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena –  37,96 pkt
- termin realizacji- 10,00 pkt
- termin płatności - 30,00 pkt
  łącznie  77,96  pkt.
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Oferta złożona przez P.H.U. ABIES Szymon Grodzki, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 35,04  pkt
- termin realizacji- 10,00 pkt
- termin płatności - 30,00 pkt
  łącznie  75,04  pkt.

Oferta złożona przez  PW OGRÓD Sp.  z o.o.,  ul.  Skórzewska 23,  62-081 Wysogotowo  w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 29,30 pkt
- termin realizacji- 0,00 pkt
- termin płatności  - 30,00 pkt
  łącznie 59,30  pkt.

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po upływie 5 dni
od przesłania niniejszej informacji.

Część II postępowania

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy informuję, iż w niniejszym postępowaniu do realizacji zamówienia
wybrano   złożoną przez Wykonawcę działającego pod firmą: GreenQL Sp. z o.o., ul. Norwida
15/32,  60-867  Poznań, 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
- termin realizacji- 10,00 pkt
- termin płatności  - 30,00pkt
  łącznie  100,00 pkt.
        
W tej części postępowania  złożono 7 ofert. 
                                                                             
Oferta złożona przez   Zakład Konserwacji zieleni BONSAI s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601
Poznań w poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 49,83 pkt
- termin realizacji- 10,00 pkt
- termin płatności – 30,00 pkt
  łącznie  89,83  pkt.
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Oferta złożona przez  PPHU GEOINTECH Mariusz Rogal, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 36,75 pkt
- termin realizacji- 10,00 pkt
- termin płatności – 30,00 pkt
 łącznie  76,75 pkt.

Oferta złożona przez  ARBOR Wojciech Dzwik, ul. Czechowskiego 2d/4, 64-800 Chodzież  w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena –  34,39 pkt
- termin realizacji- 0,00 pkt
- termin płatności – 30,00 pkt
  łącznie  64,39 pkt.

Oferta złożona przez  PPHU MARMAC Marcin Kolenda, ul.  3 maja 12, 56-400 Oleśnica  w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena –23,52  pkt
- termin realizacji- 10,00 pkt
- termin płatności – 30,00 pkt
  łącznie  63,52 pkt.

Oferta złożona przez P.H.U. ABIES Szymon Grodzki, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena –17,72  pkt
- termin realizacji- 10,00 pkt
- termin płatności – 30,00 pkt
  łącznie  57,72  pkt.

Oferta złożona przez  PW OGRÓD Sp.  z o.o.,  ul.  Skórzewska 23,  62-081 Wysogotowo  w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 23,52 pkt
- termin realizacji- 0,00 pkt
- termin płatności – 30,00 pkt
  łącznie  53,52 pkt.

                                                                                                    DYREKTOR
                                                                                              Zbigniew Madoński

Sprawę prowadzi:                                                                                                      
Elżbieta Różowicz                                                                                                      
61 835 79 06 
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