PS.271.43.7.2015.GZ
Katowice, dn. 13.08.2015 r.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), KZK GOP jako Zamawiający
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego
na linii komunikacji miejskiej nr 231 (znak sprawy ZP/PO/45/PS/43/15):

1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:
A21 Sp. z o.o.
ul. Jarzębinowa 58,
44-240 Żory.
Cena oferty (brutto) – 171.936,00 zł
Warunki płatności - do 10 dni od daty otrzymania faktury.
Uzasadnienie wyboru
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą, tzn. przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny oferty i kryterium warunki płatności. Wyżej wymieniony Wykonawca potwierdził
spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego.
Ponadto jego oferta nie podlega odrzuceniu.
2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w składzie:
Anna Szelejewska INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne,
ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec – lider
oraz
„Waldekbusy” J. Adamska Spółka Jawna,
ul. K.K. Baczyńskiego 11a/13, 41-203 Sosnowiec.
Cena oferty (brutto) – 200 880,00 zł
Warunki płatności - do 10 dni od daty otrzymania faktury.
2. A21 Sp. z o.o.
ul. Jarzębinowa 58,
44-240 Żory.
Cena oferty (brutto) – 171.936,00 zł
Warunki płatności - do 10 dni od daty otrzymania faktury.
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3.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna
punktacja:
Punktacja
Punktacja
w kryterium w kryterium
cena oferty
warunki
95%
płatności 5 %

Wykonawca

Łączna
punktacja

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia w składzie:
Anna Szelejewska INTRANS Usługi
Transportowe i Edukacyjne,
ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec –
oraz
„Waldekbusy” J. Adamska Spółka
Jawna,
ul. K.K. Baczyńskiego 11a/13, 41-203
Sosnowiec.

81,31 pkt

5,00 pkt

86,31 pkt

A21 Sp. z o.o.,
ul. Jarzębinowa 58, 44-240 Żory.

95,00 pkt

5,00 pkt

100,00 pkt

Przewodniczący Zarządu
(-) Roman Urbańczyk
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