
Zawarcie umowy w
z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustaw
Zamawiającego, pok. nr 9.

sprawie zamówienia publicznego nastąpi zgodnie
PZP dnia 29.12.2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibi

oznaczenie sprawy: ZP.3310/31/2016

Piotrków Trybunalski, 22.12.2016 r.
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA
UL. KASZTANOWA 31
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJ KORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp", Zamawiający
zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego:
WYKONYWANIE USŁUGI UTRZYMANIA ZIELENI WYSOKIEJ NA TERENIE MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2
złożona przez Wykonawcę:

P.P.U.H. S.C.
DANUTA, JERZY, KAMIL BAJEROWSCY
JAROSTY
UL. MIŁA 64 97-310 MOSZCZENICA
z zaoferowaną ceną brutto: 531.659,81 zł
Oferowany czas reakcji wyrażony w minutach liczony od chwili wydania polecenia telefonicznego przez
pracownika Zamawiającego do przystąpienia do realizacji zlecenia w trybie "awaryjnym" wynoszący: 60 minut

Uzasadnienie wyboru naj korzystniejszej oferty

Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
W/w oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała 96,00 punktów obliczonych
zgodnie z zasadami zamieszczonymi w pkt. 16 Instrukcji dla Wykonawców (IOW).

Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców wraz
ze streszczeniem oceny i porównania ofert oraz przyznaną punktacją w kryterium oceny ofert oraz
łączną punktacją.

Czas reakcji
(przystąpienia
do realizacji

zlecenia Ilośćw trybie Ilość punktów
Nr Nazwa (firma) i adres Cena zł "awaryjnym") punktów w Łączna

oferty Wykonawcy (brutto) liczony od chwili kryterium ilość
wydania w punktów.," kryterium CZASpolecenia

telefonicznego CENA REAKCJI

przez
pracownika

Zamawiaiaceao
Oferta nie podlegała ocenie,

gdyż została złożona na
niezmienionym przez Zamawiającego

powyżej w dniu 09.12.2016 r.
KTU-ZIELEŃ SP. Z 0.0. 500.827,92 zł Formularzu Cenowym,

1 UL. WARECKA 3 brutto 120 minut co powoduje, iż jej treść
91-202 ŁÓDŹ do 180 minut nie odpowiada treści 5IWZ.

Z uwagi na powyższe Zamawiający
zobowiązany bYł do jej odrzucenia
co wynika z treści art. 89 ust. 1

Dkt 2) ustawv PZP
P.P.U.H. S.C. ,
DANUTA, JERZY, KAMIL

2 BAJEROWSCY 531.659,81 zł 60 minut 56,00 40,00 96,00JAROSTY brutto
UL. MIŁA 64 97-310
MOSZCZENICA
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