Egzemplarz nr 1
Malbork, dnia ……..09.2015 r.

Wszyscy Zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
ZP/100/VIII/2015/MS. Nazwa zadania: „Usługa wynajmu, dowozu
i serwisu kontenerów sanitarnych, prysznicowo-umywalkowych na lotnisku
w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku”

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji
zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez:
Oferta nr 2 – 100,00 pkt.
WC SERWIS Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Szybowa 2
41 – 808 ZABRZE
Wartość brutto: 102.750,00 zł (90 pkt.)
Termin płatności: 30 dni (10 pkt.)

UZASADNIENIE WYBORU
Oferta spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca
przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego, oferta
uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert
(najniższa cena oraz termin płatności), Wykonawca spełnił postawione warunki
udziału w postępowaniu.
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W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ZŁOŻONO NASTĘPUJĄCE OFERTY

L.p.

Nazwa

- Wartość brutto
- Termin płatności
Łączna ilość punktów

1.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.
Rafał Sobczak
ul. Budowlanych 50 A
80 – 298 GDAŃSK

186.174,00 zł (49,67 pkt.)
30 dni (10,00 pkt.)
59,67 pkt.

2.

WC SERWIS Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Szybowa 2
41 – 808 ZABRZE

102.750,00 zł (90,00 pkt.)
30 dni (10,00 pkt.)
100,00 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks Cywilny.
2.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone
żadne oferty.

3.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni
żadni Wykonawcy.

4.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą
możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty Wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
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Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego
w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki
ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.).

DOWÓDCA

Wykonano w 1 egz.:
Egz. nr 1 – ad acta T:11/13 (B c)
Wykonał: M. Sikorska, dnia 17.09.2015 r. (tel. 261 536 789)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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