Warszawa, dnia 11 marca 2020 roku
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
ul. Nowohucka 1
31-580 Kraków
reprezentowany przez:
Pełnomocnika:
CONSENSUS Katarzyna Buchowiecka
ul. Bruzdowa 177C
02-991 Warszawa
Wykonawcy, którzy złożyli
oferty w postępowaniu
o udzielnie zamówienia publicznego
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Najem samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła
opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania”.
Nr sprawy: TZ/EG/3/2020
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm. ) informuję, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego
na „Najem samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z
kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie
Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania”, Zamawiający dokonał następujących
czynności.
1. Czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
1. W wyniku dokonania badania i oceny ofert w zakresie zadania 1 – 4 postępowania
wybrana została oferta Wykonawcy:
Konsorcjum Firm:
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Barska 12
30-307 Kraków (Lider)
PPHU MB PROFIT Maciej Białczyk
os. II Pułku Lotniczego 16 lok. 35
31-868 Kraków (Partner)
Cena oferty brutto w zakresie zadania 1 – 733.468,68 zł (słownie: siedemset
trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 68/100)

Cena oferty brutto w zakresie zadania 2 – 488.979,12 zł (słownie: czterysta
osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 12/100).
Cena oferty brutto w zakresie zadania 3 – 488.979,12 zł (słownie: czterysta
osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 12/100).
Cena oferty brutto w zakresie zadania 4 – 488.979,12 zł (słownie: czterysta
osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 12/100).
Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. Wykonawcy została oceniona najwyżej na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w SIWZ.
Streszczenie oceny i porównania ofert dla zadania 1-4
Nr
oferty:

Nazwa/firma, siedziba/adres
wykonawcy:

Punktacja
przyznana ofercie
w kryterium cena:

Łączna punktacja:

1.

Konsorcjum firm:
100 pkt
100 pkt
Małopolskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Barska 12
30-307 Kraków
PPHU MB PROFIT Maciej
Białczyk
Os. II Pułku Lotniczego 16 lok. 35
31-868 Kraków
– oferta złożona w zakresie
zadania 1 -4
Umowa zostanie zawarta zgodnie z terminem określonym w art. 94 ust.1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.).
Pouczenie
Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy przysługuje
odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy, składane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w terminie określonym w przepisach art. 182 ust. 1 ustawy pzp. Dokładane informacje na
temat składania odwołań reguluje dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.).
Pełnomocnik:

