Orli Staw, dnia 25 stycznia 2019 r.
JRP.271.1.2.2018
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja linii sortowania
odpadów w ZUOK Orli Staw” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2018/S 200454079 z dnia 17.10.2018 r.
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający)
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że w ww. postępowaniu oferta złożona przez
Wykonawcę Sutco-Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Hutniczej 10, 40-421 Katowice,
została wybrana jako najkorzystniejsza spełniając wszelkie wymagania faktyczne i prawne opisane
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Uzasadnienie wyboru.
Art. 91 ust. 1 ww. ustawy.
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie czterech kryteriów oceny
ofert:
1) kryterium nr 1 - Cena oferty brutto (CE) - 50 % (waga kryterium),
2) kryterium nr 2 - Rozwiązania technologiczne (R) - 30% (waga kryterium),
3) kryterium nr 3 - Opieka posprzedażna (OP) - 10 % (waga kryterium),
4) kryterium nr 4 - Doświadczenie Projektanta technologa wyznaczonego do realizacji
zamówienia (D) - 10 % (waga kryterium).
2. Nazwy (firmy) z podaniem siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w ww.
postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
W ww. postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę Sutco-Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Hutniczej 10, 40-241 Katowice.
3. Punktacja przyznana ofercie w czterech kryteriach oceny ofert oraz łączna punktacja:
1) W kryterium nr 1 „Cena oferty brutto (CE)”: 50 punktów;
2) W kryterium nr 2 „Rozwiązania technologiczne (R)”: 30 punktów;
3) W kryterium nr 3 „Opieka posprzedażna (OP)”: 10 punktów;
4) W kryterium nr 4 „Doświadczenie Projektanta technologa wyznaczonego do realizacji
zamówienia (D)”: 10 punktów;
5) Łączna punktacja przyznana ofercie w czterech kryteriach oceny ofert: 100 punktów.
4. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę Sutco-Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Hutniczej 10, 40-241 Katowice uzyskując łącznie 100,00 pkt.
5. Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w ramach
przedmiotowego postępowania.
Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Daniel Tylak

