SA.271-3/15/2018
Jaworzno, 10 kwietnia 2018r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:„Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie
miasta Jaworzna z podziałem na rejony”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U z
2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:
na Rejon 1
Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek
ul. Wł. Łokietka 4, Bytom 41-933

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium
oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia –100%) proponowana w niej cena, tj.
1 979 994,24 zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotowego zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
wymagane postanowieniami SIWZ.

na Rejon 2
Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek
ul. Wł. Łokietka 4, Bytom 41-933
Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym
postępowaniu, z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację
przedmiotu zamówienia – 100%) proponowana w niej cena, tj. 1 789 509,88 zł. brutto nie
przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego
zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli n/w Wykonawcy:
1. ZAKŁAD USŁUGOWY KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH Jacek Wieczorek, ul. Wł.
Łokietka 4, Bytom 41-933 - Rejon nr 1: cena 1.979 994,24 zł brutto, Rejon nr 2: cena 1.789 509,88
zł brutto.
2. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA Sp. z o.o., ul. Galmany 1, Jaworzno 43-600
- Rejon nr 1 – cena 2.085 679,12 zł brutto.
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Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :
na Rejon 1
Nr
oferty
1
2

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%
100 pkt

Liczba pkt
w kryterium
…..................

Razem

100pkt

94,93 pkt

-

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%

Liczba pkt
w kryterium
…..................

94,93 pkt

na Rejon 2
Nr
oferty
1

100 pkt

Razem

100pkt

