PS.271.24.6.2016.UP
Katowice, dn. 02.08.2016 r.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach 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 750 (znak sprawy ZP/PO/10/PS/24/16):
1. Jako

najkorzystniejsza

została

wybrana

oferta

Wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia w składzie:
„Meteor” sp. z o.o., ul. Farna 2, 43-600 Jaworzno oraz
„IREX - 1” sp. z o.o., ul. Sądowa 24, 41-605 Świętochłowice.
Uzasadnienie wyboru
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą spośród złożonych ofert, ponieważ
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oferty i kryterium warunki płatności. Wyżej
wymienieni Wykonawcy potwierdzili spełnianie warunków udziału w postępowaniu
wymagane przez Zamawiającego, a ich oferta nie podlega odrzuceniu.
2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Oferta numer 19897
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna sp. z o.o.,
ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec.
Cena oferty (brutto) – 646 833,60 zł
Warunki płatności - do 10 dni od daty otrzymania faktury.

Oferta numer 19898
Lucjan Brożek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Usługi Przewozowe Lucjan Brożek,
ul. Mendego 31, 41-809 Zabrze.
Cena oferty (brutto) – 691 545,60 zł
Warunki płatności - do 10 dni od daty otrzymania faktury.

Oferta numer 19899
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
METEOR sp. z o.o., ul. Farna 2, 43-600 Jaworzno oraz
IREX-1 sp. z o.o., ul. Sądowa 24, 41-605 Świętochłowice.
Cena oferty (brutto) – 606 592,80 zł
Warunki płatności - do 10 dni od daty otrzymania faktury.
3. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna
punktacja:
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Międzygminna sp. z o.o.,
ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec
Lucjan Brożek prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą:
Usługi Przewozowe Lucjan Brożek,
ul. Mendego 31, 41-809 Zabrze
Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia:
METEOR sp. z o.o., ul. Farna 2,
43-600 Jaworzno oraz
IREX-1 sp. z o.o., ul. Sądowa 24,
41-605 Świętochłowice

Punktacja
Punktacja
w kryterium w kryterium
cena oferty
warunki
95%
płatności 5 %

Łączna
punktacja

89,09 pkt

5,00 pkt

94,09 pkt

83,33 pkt

5,00 pkt

88,33 pkt

95,00 pkt

5,00 pkt

100,00 pkt

Przewodniczący Zarządu
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