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Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na zadanie pn.
„Utrzymanie czystości w obiekcie i wokół obiektu Opery Wrocławskiej”.
Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232)
zwanej dalej „ustawą” informuję, że w przedmiotowym postępowaniu, po dokonaniu badania i oceny
złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Konsorcjum firm
„ABC-Service” R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Sp.J. i „ABC-Service” Sp. z o.o.
z siedzibą: ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław
1. Uzasadnienie
Oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za ważną i niepodlegającą odrzuceniu. Wykonawca,
któremu zamawiający udziela zamówienia złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryterium oceny
ofert – kryterium najniższej ceny.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy i zajęli
następujące lokaty:
Nazwa i adres wykonawcy:
Nr
Cena ofertowa
Lokata
oferty
Oferta Konsorcjum firm
„ABC-Service” R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk
Nr 1
Sp.J. i „ABC-Service” Sp. z o.o.
Lokata 1
207 711,66
z siedzibą: ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław
Oferta Orion Sp. z o.o.
ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław
Nr 2
232 253,17
Lokata 2
Oferta
Nr 3
2.

Amlux Sp. z o.o.
ul. Grójecka 7, 02-094 Warszawa

Nie dotyczy

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
wykluczonych, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego:

Nie dotyczy
i

o

Wykonawcach

Wykonawca Amlux sp. z o.o. z siedzibą: ul. Grójecka 7 02-094 Warszawa
a) Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7 ustawy, ponieważ
wyznaczonym terminie Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3.
b) Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy i uznał jego ofertę za
odrzuconą na podstawie art. 24 ust 4. Ustawy, ponieważ w wyznaczonym terminie Wykonawca nie
potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia oraz w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej.
c) Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 8 ustawy, ponieważ jest
ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów
3. Termin po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu o którym mowa w
art. 94 ust. 1 pkt 2, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w przypadku trybu zapytania o cenę
odrzucono ofertę oraz wykluczono wykonawcę
Z poważaniem
Janusz Słoniowski
Zastępca Dyrektora

