
                                                                                                                    Poznań, dnia  23.01.2018 r.

DT.212.56.2017    

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  2017 r.,  poz.  1579 ze zmianami) informuję,  iż   w postępowaniu o udzielenie  zamówienia

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na: „Usługę  sprzątania  biur  i  innych  pomieszczeń  w

budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji”, do realizacji:

-  I części zamówienia wybrano ofertę nr  1  złożoną przez  firmę:  NORGE Sp. z o.o., ul. Promiensta 121,

60-141 Poznań

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

W poszczególnych kryteriach oceny ofert oferta otrzymała następującą ilość 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 tej części postępowania  złożono  2 oferty.

Oferta  nr 2,   złożona  przez:  Grupa  Astra  Investment  Sp.  z  o.o.,  ul.  Sielska  17a,  60-129  Poznań,   w

poszczególnych kryteriach oceny  otrzymała następującą ilość punktów:

- cena 30,00 pkt

- kontrola jakości wykonywanych usług- 5,00 pkt

- zastępowalność osób wykonujących usługę, przybycie dodatkowego personelu -10,00 pkt

RAZEM  45,00 pkt

- II części zamówienia wybrano ofertę nr  1  złożoną przez  firmę:  NORGE Sp. Z o.o., ul. Promiensta 121,

60-141 Poznań

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

W poszczególnych kryteriach oceny ofert oferta otrzymała następującą ilość 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 tej części postępowania  złożono  3 oferty.

Oferta nr 2,   złożona przez: Firma Sprzątająco- budowlana “Błysk” Roman Quandt, ul.  Chłapowskiego

30/21, 60-504 Poznań,  w poszczególnych kryteriach oceny  otrzymała następującą ilość punktów:

- cena 25,14 pkt

- kontrola jakości wykonywanych usług- 20,00 pkt

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

RAZEM  65,14 pkt

Oferta  nr 3,   złożona  przez:  Grupa  Astra  Investment  Sp.  z  o.o.,  ul.  Sielska  17a,  60-129  Poznań,   w

poszczególnych kryteriach oceny  otrzymała następującą ilość punktów:

- cena 20,31 pkt

- kontrola jakości wykonywanych usług- 5,00 pkt

- zastępowalność osób wykonujących usługę, przybycie dodatkowego personelu -10,00 pkt

RAZEM  35,31 pkt

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia dla części I i II nie może zostać zawarta przed upływem 5 dni od

przesłania niniejszej informacji. 
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