OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami)
SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
„SuPeKom” Sp. z o. o.
66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18
tel. 68 385 24 07, fax. 68 385 23 70
NIP: 973-07-12-918
REGON: 977922651
KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 34’561’000 zł
uprzejmie informuje, że w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy:
350.WOiZ.17.5.2017.ZSI) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wdrożenie ZSI oraz
elektronicznych usług dla ludności przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o.
w Sulechowie”
dla części 2 zostały złożone 2 oferty.
W związku z zastosowaniem w niniejszym postępowaniu procedury odwróconej określonej w art. 24aa ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający w pierwszym etapie prowadzonego postępowania dokonał oceny złożonych ofert
zgodnie z poniższą tabelą:

Kryteria oceny ofert
Numer
oferty

2

4

Nazwa i adres Wykonawcy

P.P.H.U. GROWO
Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin
AIUT Sp. z o. o.
ul. Wyczółkowskiego 113
44-109 Gliwice

Cena oferty
brutto

Wydłużenie gwarancji na sprzęt
(wodomierze, moduły radiowe
i terminale odczytowe)

90

10

Razem
ilość
punktów

100

oferta nie podlegała ocenie (oferta odrzucona)

W drugim etapie postępowania Wykonawca: P.P.H.U. GROWO Tomasz Wierciński, którego oferta została najwyżej
oceniona, składając odpowiednie oświadczenia i dokumenty potwierdził, że nie podlega wykluczeniu i spełnienia warunki
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, a także potwierdził, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Wobec powyższego Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy:
P.P.H.U. GROWO Tomasz Wierciński
ul. Gen. Świerczewskiego 28
66-200 Świebodzin.
Wartość oferty brutto: 2’312’976,69 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć
złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).
UZASADNIENIE:
Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych. Złożona przez Wykonawcę oferta jest kompletna i właściwa pod
względem oferowanego przedmiotu zamówienia. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla części 2 - 100 pkt przy
zastosowaniu następujących kryteriów oceny ofert: cena oferty brutto - 90% (liczba przyznanych punktów: 90)
i wydłużenie gwarancji na sprzęt (wodomierze, moduły radiowe i terminale odczytowe) – 10% (liczba przyznanych
punktów: 10). Oferta nie podlega odrzuceniu.
Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów, nieustanowiono
dynamicznego systemu zakupów i nie unieważniono postępowania.

Sulechów, dnia 27 września 2017 roku

