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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie
wzmocnienia konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego Stacji Przeładunku
Odpadów Komunalnych (obiekt nr 2) znajdującej się w Sieradzu przy ul.
Dzigorzewskiej 4”
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu
(Zamawiający), na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759) zawiadamia, że
w ww. postępowaniu oferta złożona przez Wykonawcę – KONSTAK Sp. z o.o. Mzurki 42,
97 – 371 Wola Krzysztoporska, została wybrana jako najkorzystniejsza.

1. Uzasadnienie wyboru
Art. 91 ust. 1 ww. ustawy.
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie dwóch kryteriów:
1) „ofertowa cena brutto” – 80 %
2) „termin wykonania zamówienia” – 20 %
2. Nazwy (firmy) z podaniem siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty:
W ww. postępowaniu zostały złożone następujące oferty:


Oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „MARK –
BUD” Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 2A, 98 – 200 Sieradz.



Oferta nr 2 złożona przez: ITE Sp. z o.o. u. Szkolna 11, 62 – 002 Suchy Las.



Oferta nr 3 złożona przez: „KONSTAK” Sp. z o.o. Mzurki 42, 97 – 371 Wola
Krzysztoporska.



Oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlane „MARO BUD” s.c. Marek
Kowalski, Ewa Kowalska, ul. Zielona 19, 62 – 700 Turek.

3. Punktacja przyznana ofercie w dwóch kryteriach: „ofertowa cena brutto” i „termin
wykonania zamówienia”
W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastosował następujące wzory:
Wo = An x 0,8 + Bn x 0,2
Wo – wskaźnik oceny oferty
n – numer oferty
1

An = Pmin / Pn x 100 pkt
An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
Pmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród złożonych ofert
Pn - cena ofertowa brutto zaproponowana przez Wykonawcę n

Bn = Rmin / Rn x 100 pkt
Bn - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B
Rmin – najkrótszy termin wykonania zamówienia wśród złożonych ofert
(z zastrzeżeniem, że zaproponowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia
nie może być krótszy niż 35 dni, z uwagi na okres dojrzewania betonu i dłuższy niż 45
dni od dnia podpisania umowy przez ostatnią ze stron)
Rn – termin wykonania zamówienia zaproponowany przez Wykonawcę n

W kryterium „ofertowa cena brutto”:


oferta nr 1 uzyskała 49,49 pkt.



oferta nr 2 uzyskała 62,22 pkt.



oferta nr 3 uzyskała 80 pkt.

W kryterium „termin wykonania zamówienia”:


oferta nr 1 uzyskała 15,56 pkt.



oferta nr 2 uzyskała 17,5 pkt.



oferta nr 3 uzyskała 20 pkt.

Łączna punktacja przyznana ofertom:


oferta nr 1 uzyskała 65,05 pkt.



oferta nr 2 uzyskała 79,72 pkt.



oferta nr 3 uzyskała 100 pkt.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę – KONSTAK
Sp. z o.o. Mzurki 42, 97 – 371 Wola Krzysztoporska, uzyskując łącznie 100 punktów.
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