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 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania 
odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej” (1/ZP/ZGO/2013)

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

(1/ZP/ZGO/2013)

 

I) Zamawiający - Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, działając na podstawie
art.   92   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst
jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  ze  zm.),   po   dokonaniu  oceny  ofert  w  
postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania
w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej” prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego informuje, iż: 

 

jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 4

 

Jarexs Plus Sp. z o.o.

ul. Korczaka 16 c

59-220 Legnica

 

Oferta zawiera zobowiązanie wykonania przedmiotowego zamówienia na kwotę 11,69
zł (słownie: jedenaście 69/100 złotych) brutto/stawka za 1 roboczogodzinę

 

Uzasadnienie: Oferta złożona przez Wykonawcę Jarexs Plus Sp. z o.o. została oceniona
w oparciu o kryteria wskazane w SIWZ: 1) Cenę (70 %) oraz 2) Ulgę na PFRON (30%)
uzyskując największą łączną ilość 93 pkt:  63 pkt  (cena) + 30 pkt  (ulga na PFRON).
Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w SIWZ. 

 

II)         Poza wyżej określoną Ofertą nr 4 (wybraną jako najkorzystniejsza), 

w  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  3  ważne  i  niepodlegające  odrzuceniu
oferty:   

 

Oferta nr 1 – „EZT” S.A. ul. Modrzewiowa 7, 41-219 Sosnowiec. Oferta nr 1 jest zgodna
pod względem formalno - prawnym, oraz zgodna z wymogami określonymi w SIWZ. Wg
przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert tj. ceny i ulgi na PFRON – Oferta nr 1 otrzymała  70
pkt.

Oferta  nr  2  –  Agencja  Detektywistyczna  „TATWEDO”  Sp.  z  o.o.  ul.  Powstańców
Śląskich  6,  43-300  Bielsko-Biała.  Oferta  nr  2  jest  zgodna  pod  względem  formalno  -
prawnym, oraz zgodna z wymogami określonymi w SIWZ. Wg przyjętego w SIWZ kryterium
oceny ofert tj. ceny i ulgi na PFRON – Oferta nr 2 otrzymała 55,10 pkt.



Oferta nr 3 – „Uniroll” sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów. Oferta nr 3 jest
zgodna pod względem formalno - prawnym, oraz zgodna z wymogami określonymi w SIWZ.
Wg przyjętego  w  SIWZ kryterium  oceny  ofert  tj.  ceny  i  ulgi  na  PFRON  –  Oferta  nr  3
otrzymała  16,10 pkt.

PUNKTACJA OFERT WG  KRYTERIUM  OKREŚLONEGO  W SIWZ (CENY I  ULGI  NA
PFRON) PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

Nr
oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena oferty/stawka za
1 roboczogodzinę

Cena
(70%))

Ulga na
PFRON (30%)

- Razem

1. 10,48 zł brutto 70 pkt 0 pkt - 70 pkt

2. 20,91 zł brutto 35 pkt 20,10 pkt - 55,10 pkt

3. 45,51 zł brutto 16,10 pkt 0 pkt - 16,10 pkt

4. 11,69 zł brutto 63 pkt 30 pkt - 93 pkt
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