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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa
i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem
na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

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 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia,
że w ww. postępowaniu oferta złożona przez Wykonawcę: JMK Sp. z o.o., Niałek Wielki
136, 64 – 200 Wolsztyn, została wybrana jako najkorzystniejsza dla Zadania nr 1.

1. Uzasadnienie wyboru
Art. 91 ust. 1 ww. ustawy.
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jednego kryterium
oceny ofert:
Dla Zadania nr 1:

l.p.
1)

Kryterium
Cena brutto oferty( C )

Znaczenie
procentowe
kryterium
100 %

Maksymalna ilość punktów jaką może
otrzymać oferta
za dane kryterium
100 punktów

2. Nazwa (firmy) z podaniem siedziby i adresu wykonawcy, który złożył ofertę
W ww. postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę: JMK Sp. z
o.o., Niałek Wielki 136, 64 – 200 Wolsztyn. Oferta ta została złożona w ramach Zadania
nr 1.
3. Punktacja przyznana ofercie w jedynym kryterium oceny ofert: najniższa cena
W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastosował następujący wzór:
Pi (C) =

C min
• Max (C)
Ci

1

gdzie:
Pi(C)
Cmin

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"
najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia (odpowiednio wiersz nr 19 – Zadanie
nr 1; wiersz nr 11 – Zadanie nr 2 Formularza oferty) spośród wszystkich ważnych i
nieodrzuconych ofert;
Ci
cena brutto przedmiotu zamówienia (odpowiednio wiersz nr 19 – Zadanie nr 1;
wiersz nr 11 – Zadanie nr 2 Formularza oferty) oferty "i"
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
Jako najkorzystniejsza, w ramach

Zadania nr 1, wybrana została oferta złożona przez

Wykonawcę: JMK Sp. z o.o., Niałek Wielki 136, 64 – 200 Wolsztyn, uzyskując 100
punktów.

4. Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

5. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

6. Terminy, po upływie których umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawarta
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Zamawiający zawiera umowę w sprawie
zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane
w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w
sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1
pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
/-/
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