PS.271.5.17.2017.GW
Katowice, dn. 12.04.2017 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
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.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
Komunikacyjny

Związek

Komunalny

Górnośląskiego

Okręgu

Przemysłowego

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 230 (znak sprawy:
ZP/PO/4/PS/5/17):
1.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawców:
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
Wyżej wymienieni Wykonawcy złożyli najkorzystniejszą ofertę (ofertę, która została
najwyżej oceniona), a na wezwania Zamawiającego złożyli dokumenty potwierdzające
spełnianie

warunków

z postępowania.

udziału

Zgodnie

z

w
art.

postępowaniu
91

ust.

1

oraz
ustawy

brak
Pzp,

podstaw

wykluczenia

Zamawiający

wybrał

najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

2.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 7084:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Rudpol-OPA Sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 50, 41-701 Ruda Śląska
oraz
OPA EKSPERT Sp. z o.o.
ul. Sądowa 7, 41-605 Świętochłowice.
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Oferta nr 7085:
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.
3.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna
punktacja:
Punktacja
w kryterium
„cena oferty”
60%

Punktacja
w kryterium
„termin
płatności”
40 %

Łączna
punktacja

Rudpol-OPA Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
oraz
OPA EKSPERT Sp. z o.o. z siedzibą w
Świętochłowicach.

58,65 pkt

40,00 pkt

98,65 pkt

METEOR Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie
oraz
IREX-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach.

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Wykonawcy

Przewodniczący Zarządu
(-) Roman Urbańczyk
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