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Zakład Sprzątania Placów i Ulic
Mielczarek, Sobański spółka jawna
ul. Jasielska 7B
60-476 Poznań

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
– informacja o wynikach postępowania -

–
Przetarg nieograniczony:

„Pozimowe i letnie oczyszczanie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Swarzędz”

Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo  zamówień  publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędza informuje, że:

1. po dokonaniu  oceny złożonej  ofert  przez Wykonawcę przyznał  następującą punktację  w
każdym kryterium oceny ofert:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto / ilość
uzyskanych pkt  

Zastosowania
najlepszych
dostępnych

technologii w
zakresie

oddziaływania na
środowisko -
Europejski

standard emisji
spalin pojazdów

wykonawcy
 / ilość

uzyskanych pkt

Suma
uzyskanych

punktów

1

Konsorcjum Firm
Lider Konsorcjum:
Zakład Sprzątania 
Placów i Ulic 
Mielczarek, Sobański 
spółka jawna
ul. Jasielska 7b
60-476 Poznań
Członek Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych
Artur Zys
Pławce 5a
63-000 Środa 
Wielkopolska

312010,06 zł / 88  pkt

Zamiatarka nr 1
– Emisja Spalin
EURO 6 / 6 pkt
Zamiatarka nr 2
– Emisja Spalin 
EURO 6 / 6 pkt

Razem 12 pkt

100,00
pkt

2. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Konsorcjum Firm
Lider Konsorcjum: Zakład Sprzątania Placów i  Ulic  Mielczarek, Sobański spółka jawna, z
Poznania, Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Artur Zys ze Środy
Wielkopolskiej.
Powyższa oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu z przyczyn, o których mowa w art. 89
ustawy  Pzp,  dodatkowo  wykonawca  spełnił  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone
szczegółowo w SIWZ. Przedmiotowa oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium
oceny ofert.



3. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, celem podpisania umowy
powinien zgłosić się w dniu 4 kwietnia 2016 roku do Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, pok.
405  wraz  z  dowodem  wpłaty  kwoty  15.600,50  zł  celem  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy, bądź wnieść zabezpieczenie w innej dopuszczalnej formie.

Marian Szkudlarek

 ...............................................
                                                                     (podpis Kierownika zamawiającego)
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