
                                                                                                                     Poznań, dnia  18.12.2015 r.

NT.5.212.38.2015    

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

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

(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 j.t. z późniejszymi 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

zamówienia wybrano ofertę nr  4  złożoną przez  firmę: Przedsiebiorstwo Inżynieryjno Usługowe

Hetman Sp. z o.o., ul. Promienista 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 – 98,00 

jakość – 2,00

razem – 100,00

W postępowaniu złożono  6 ofert.

Oferta nr 5,  złożona przez:  Grupa Astra Plus Sp. z o. o., 61-062 Poznań, ul. Mścibora 88,  W

poszczególnych kryteriach oceny  otrzymała następującą ilość punktów:

cena – 97,66

jakość –2,00

razem – 99,66

Oferta nr 3,  złożona przez ATOM -SERWIS Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań, w

poszczególnych kryteriach oceny  otrzymała następującą ilość punktów:

cena – 60,78

jakość – 0,00

razem – 60,78



Oferta  nr  1,   złożona  przez  Przedsiębiorstwo  Handlowo-  Usługowe  JAWI  Sp.  z  o.o.,  

ul. Boranata 6, 61-608 Poznań, w poszczególnych kryteriach oceny  otrzymała następującą ilość

punktów:

cena – 46,00

jakość – 2,00

razem – 48,00

Oferta  nr  6,   złożona  przez  Agencja  Detektywistyczna  i  Ochrony  JOCKER  Sp.  z  o.o.,  al.

Wielkopolska 36, 60-608 Poznań, w poszczególnych kryteriach oceny  otrzymała następującą ilość

punktów:

cena – 43,19

jakość – 0,00

razem – 43,19

Wykonawca JUROM- Roman Urbaniak ul. Winogrady 145/1, 61-626 Poznań,  który złożył ofertę

nr 2, został  z niniejszego postępowania wykluczony na podstawie art 24 ust. 2 pkt 4 – nie wykazał

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z zapisami SIWZ, o niniejsze zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący min

4 osobami posiadającymi minimum 6 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług sprzątania

pomieszczeń lub budynków.

W celu  wykazania  spełniania  powyższego  warunku,  Wykonawca  winien  złożyć  wraz  z  ofertą

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Załączony do  oferty wykaz, nie potwierdzał spełniania warunku, ponieważ nie wymieniono w nim

żadnej  osoby.  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  26  ust.  3  wezwał  Wykonawcę  do

uzupełnienia wykazu. W wyznaczonym terminie dokument uzupełniono, nie potwierdza on jednak

spełniania warunku nie później niż w dniu składania ofert.

Uzupełniony  dokument  zwiera  datę  03.12.2015  r.,  a  więc  przypada  już  po  upływie  terminu

składania ofert. Również z treści dokumentu nie wynika, że warunek dysponowania osobami był 

wypełniony najpóźniej w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
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Zgodnie z art. 26 ust. 3 w/w ustawy, uzupełniane dokumenty winny potwierdzać spełnianie przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin

składania ofert.

Ponadto, ponieważ cena  oferty jest niższa o 30% zarówno od wartości zamówienia jak i od średniej

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający wezwał  do złożenia wyjaśnień w tym

złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

W  odpowiedzi,  w  wyznaczonym  terminie  do  Zamawiającego  wpłynęło  pismo  w  którym  nie

wykazano, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

Ponieważ  Wykonawca  JUROM  o  wykluczeniu  z  postępowania  został  poinformowany  w  dniu

04.12.2015 r.,  umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta przed upływem  5

dni od przesłania niniejszej informacji. 
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