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32-400 Myślenice, Rynek 8/9
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INW.271.19.2017

Dotyczy:

Myślenice, dnia 15.12.2017r.

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.:
„Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na
terenie miasta Myślenice oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy
Myślenice, będących w administracji Urzędu i Miasta Gminy Myślenice”: część
nr 4 „Miasto Myślenice”, (nr ref. INW.271.19.2017)
Zawiadomienie o wyniku postępowania – wybór oferty najkorzystniejszej
Dla części nr 4 zamówienia pn. „Miasto Myślenice”

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm. – dalej jako ustawa pzp) Zamawiający informuje, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługi pn.: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów
pieszych na terenie miasta Myślenice oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy
Myślenice, będących w administracji Urzędu i Miasta Gminy Myślenice”: część nr 4 „Miasto
Myślenice”, INW.271.19.2017, wybrana została:
Oferta najkorzystniejsza;
numer oferty:
firma (nazwa):

1
UNIKOP Usługi Sprzętem Budowlanym Utrzymanie Dróg, ulic, wycinka
i pielęgnacja drzew Maciej Zając, ul. M. Konopnickiej 1B, 32-400
Myślenice.
cena brutto:
384 000,00 zł
termin wykonania:
3 miesiące
termin płatności:
do 30 dni
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane oświadczenia i
dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryteriów oceny ofert, tj.: najniższa cena, termin wykonania i
termin płatności jest ofertą najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę – 100
pkt.
1. Wykonawca jako jedyny złożył ofertę na realizację części nr 4 zamówienia, a punktacja dla
oferty w ramach kolejnych kryteriów wskazanych i ocenianych na zasadach
uwidocznionych w pkt 26 IDW (część I SIWZ) przedstawia się następująco:
l.p.
Wykonawca/ofert nr
liczba punktów w
liczba punktów w
łączna liczba
kryterium cena
kryterium gwarancja
punktów
1.

UNIKOP Usługi Sprzętem
Budowlanym Utrzymanie
Dróg, ulic, wycinka i
pielęgnacja drzew Maciej
Zając, ul. M. Konopnickiej
1B, 32-400 Myślenice

60,00 pkt

40,00 pkt

100 pkt

2. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
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