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1nformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertγ

Dot. postepowanie pn,:　Utrzymanie czystoSci w budynku Szkofy Podstawowej Nr 16

w siemianowicach鈍skich uI. Karola Szymanowskiego ll

Zamawiajacy niniejszym informuje ie wybrany wykonawca nr 3 -Ekoenergia sp. z o.o・ W dniu

27.12.2018 r. odstapi† od podpisania umowy.

W zwiazki z powyZszym zastosowano art. 94 ust3 ustawy pzp i wybrano Q加rte nqihorzystnieiszq

やojr6dpozosta砂ch Q乃rt bez plZaprOWa(Zzania ich ponownego ba`ねnia i ocer少

Najkorzystniejsza ofe巾e z†oZy†a firma :

Przedsiebio「stwo Us†ugowe UNIしUX sp z o.o. uI. Micha†kowicka lO9 41-103 Siemianowice S"

kt6ry wykona zam6wienie za cen? brutto 258.300,00 z† 〈cena netto 210.000,00 z†十23% Vat)

W postepowaniu wp†yneto 8 ofe「t Wvbrany Wykonawca nie podiega wykIuczeniu a jego oferta

SPe†nia wymagania SIWZ

Nazwa i adres wykonawcy, kt6rv z†oty† ofertv:

Wykonawca nr l

WYkonawca nr 2

Wykonawca nr 3

Wykonawca nr 4

Wykonawca nr 5

Wykonawca nr 6

Wykonawca nr 7

Wykonawca nr 8

DSC Group sp. z o.o. uI. Henryka Dabrowskiego 75/70 60-523 Poznari

UsIugi Hydrotechniczno - Budowtane ,,HYDROBUD’’sp z o.o.

ui. 11 1istopada 25 62-510 Konin

Ekoenergia sp. zo.o. ui. Wojska PoIskiego 9-11/23　45- 862 Opole

NIRO′′ spzo.o. u上Scinawska 37, 59-300 Lublin

Firma Sprzatajaca KAuA Klaudyna Kamihski ui, Poprzeczna 3, 42-714 Lis6w

BDW B Seweryn, D. Laczyhski S.C. uI. Fitzner6w l, 41-100 Siemianowice Sl.

Przedsiebiorstwo Us†ugowe UNlしUX sp z o.o. u上Micha†kowicka lO9 41-103

Siemianowice S唱skie

Konso「cjum firm , kt6rego pe†nomocnik konsorcjum: KM Managment

Krzysztof Malik u上Obroki 130 40-833 Katowice ,a Partnerem konsorcjum:

MobiIego sp. z o.o. u上G=wicka 24A 40-853 Katowice

Za postepowania zosta†y odrzucone oferty jn:

1) Oferta wvkonawcy nr l na podstawie art. 89 ust.4 w zwiazku z art. 90 ust. 3 ustawy pzp

POdIega odrzuceniu.

Wykonawca nr l firma DSC Group sp. z o.o nie przes†a† wyjaSnich do kt6rych by† wezwany

na podstawie art. 90 ust. 1. Wykonawca r6wnieZ nie przestat r6wnieZ wvjaSnieh do kt6rych

by† wezwanv na podstawie art. 87 ust.1 ustawy pzp

Wezwania by†y przes†ane na adres ema= podany przez wykonawce na druku oferty.

Zgodnie z art. 90 ust.3. Zamawiajacy odrzuca oferte wykonawcy, kt6rv nie udzie冊wyjaSniefr

2) Oferta wykonawcy nr 8 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ustl. pkt 6 ustawγ PZP′

poniewaZ zawiera btedy w obiiczeniu ceny-takim b†edem jest zastosowanie nieprawid†owej

Ponadto konsorcjum w ramach wyjachieh oSwiadczy†o ie wy=czajac cene ofertowa

omy†kowo zastosowano O% podatku VA「 Poprawna stawka podatku Vat wynosi 23% i w

zwiazku z tym cena ofertowa wynosi 273.060 z† brutto.



Zgodnie z 。rt. 87 us魅us亡。Wy pZp 〃W toku b。donio / oceny Q佃rt zom。Wiq/qcy moie 2qd。C od

Wykonowc6w wyi。jnieh do亡yczqcych tre缶i zIoZonych Q応rt. Medopu5ZCZ。/ne jest prowadzenie

miecky z。m。W旬qcym 。 Wykonowcq r)egOCiocii dotyczqcych zfoZon匂Q佃rty Zmi。nO StOWki

pod。tku胸でnie mie5ci sie dopuszczonych w t/S亡2 。rL 87 zmiony tre女i Q佃rty.

Streszczenie oceny i por6wnanie ofert wraz z punktacja w kaZdym kryterium oceny ofert =aczna

Punktacja

a) Wvkonawca nr2 -†acznie81,45 pkt

Cena ofertowa 41,45

Nadz6r wvkonawcy nad jakoScia us†ug $wiadczonych codziennie -40 pkt

b) Wykonawca nr 3 -†acznie lOO,00 pkt

Cena ofe「towa　60

Nadz6r wykonawcy nad jako$cia us†ug Swiadczonych codziennie - 40 pkt

C) Wykonawca nr4 - †acznie27,82 pkt

Cena ofertowa 27,82

Nadz6r wykonawcy nad jako;cia us†ug Swiadczonych codziennie - O pkt

d) Wykonawca nr5一†acznie64,56 pkt

Cena ofertowa 24,56

Nadz6r wykonawcy nad jako$cia us†ug Swiadczonych codziennie - 4O pkt

e) Wvkonawca nr6 -†acznie63,96 pkt

Cena ofertowa 23,96

Nadz6r wykonawcy nad jako;cia us†ug Swiadczonvch codziennie - 40 pkt

f) Wykonawca nr7- †acznie87,66pkt

Cena ofertowa 47,66

Nadz6r wykonawcy nad jakoScia us†ug Swiadczonych codziemie - 40 pkt

Zgodnie z art" 94 ust. 2 pkt. 1 1it・ a uStaWV Prawo zam6wieh Publicznych umowa w sprawie

wykonania zam6wienia pubiicznego moZe zostaC zawarta w terminie nie kr6tszym niZ 5 dni od dnia

PrZekazania zawiadomienia o wyborze najko「zystniejszej oferty"

la GbrecAa-SobAo


