Obrzycko, dnia 02 września2013r.
Zespół Szkół
ul. Plac Lipowy 12
64-520 Obrzycko
ZS.271.2.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot
określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Dostawę węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko”

Zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r.
Nr 113, poz 759 ze zm.) Zespół Szkół w Mieście Obrzycko informuje, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty.
Numer
oferty

NAZWA WYKONAWCY

1

Przedsiębiorstwo TransportowoHandlowe „Image

2

3

SKŁAD OPAŁU
Sławomir Knapski

ADRES
43-186 Orzesze-Gardawice
ul. Dojazdowa 53
ul.Rzemieślnicza 50C
62-081 Przeźmierowo
k/Poznania

Składnica Artykułów Masowych
„WĘGLOPASZ” spółka jawna
Tadeusz Mendrygał, Marcin
Mendrygał

86-031 Osielsko, Żołędowo
ul. Koronowska 38

CENA
BRUTTO
ZŁ
47.382,06zł
ryczałtowa
brutto
50.474,28zł
ryczałtowa
brutto
44.157,00zł
ryczałtowa
brutto

Z przedmiotowego postępowania:
- nie wykluczono i nie odrzucono żadnej oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających
wykluczeniu i odrzuceniu.
Kryterium jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej
była cena - 100%
Zamawiający dokonał oceny punktowej złożonych ofert:
Nr oferty

1
2
3

Liczba punktów w kryterium cena

93,19 pkt.
87,48pkt.
100 pkt.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:
Składnica Artykułów Masowych
„WĘGLOPASZ” spółka jawna
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał
86-031 Osielsko, Żołędowo ul. Koronowska 38

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
Wybrany Wykonawca za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaproponował
cenę ryczałtową brutto- 44.157,00zł słownie: czterdzieści cztery
tysiącestopięćdziesiątsiedemzlotych 00/100
Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%
Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów- 100
Ponadto zamawiający zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
informuje, że zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 11 września 2013r.
o godz.

1200

w siedzibie Zamawiającego.
Dyrektor
Alicja Kuska-Bartoszak

