
                                       Poznań, dnia 15.02.2018r.

DT.212.11.2018

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY       
                                                        

Dotyczy; Postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego    na  :  Wykonanie  prac  obejmujących  usunięcie  drzew,  wykonanie  nasadzeń iWykonanie  prac  obejmujących  usunięcie  drzew,  wykonanie  nasadzeń i
objęcie  wykonanych  nasadzeń  trzyletnią  pielęgnacją  a  także  wykonanie  prac  pielęgnacyjnychobjęcie  wykonanych  nasadzeń  trzyletnią  pielęgnacją  a  także  wykonanie  prac  pielęgnacyjnych
terenów zieleni będących w posiadaniu Poznańskich Ośrodków Sportu iterenów zieleni będących w posiadaniu Poznańskich Ośrodków Sportu i          RekreacjiRekreacji    ..

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 – 60,00 pkt
- termin płatności – 40,00 pkt
  łącznie  100,00  pkt.
        
W niniejszym postępowaniu  złożono 5 ofert. 

Oferta złożona przez  Zielony Serwis Las Park Ogród Andrzej Misiorny, ul. Kościuszki 3e/58,
89-500 Tuchola  w poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 55,25 pkt
- termin płatności - 40,00 pkt
  łącznie 95,25 pkt.

Oferta złożona przez  PPHU POL- KRAM Radosław Kramer, ul. Rogozińska 27, 62-085  Skoki
w poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 43,56 pkt
- termin płatności – 40,00 pkt
  łącznie   83,56 pkt.

Oferta złożona przez  PW OGRÓD Sp.  z  o.o.,  ul.  Dworcowa 36,  62-035 Dziećmierowo  w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena –32,10  pkt
- termin płatności  - 40,00 pkt
  łącznie 72,10  pkt.
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Oferta  złożona  przez:  Rajkowski-  ARBORYSTYKA  Pielęgnacja  i  Wycinka  Drzew  Bartosz
Rajkowski  została  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  pkt  4  w  związku  z  art.  90  ust.  3  -
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.  Cena  oferty  jest niższa o więcej niż 30% od
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od od towarów i usług  oraz średniej ceny
złożonych ofert, Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie..
Złożone wyjaśnienia potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę, Wykonawca w kalkulacji
ceny nie uwzględnił wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

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

                                                                                                 Z upoważnienia Dyrektora
                                                                                                 I Z-ca Dyrektora 
                                                                                                 Łukasz Miadziołko

Sprawę prowadzi:                                                                                                      
Elżbieta Różowicz                                                                                                      
61 835 79 06 
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