ZARZĄD POWIATU w KOSZALINIE
Koszalin, dnia 10.08.2018r.
IGN.272.6.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zarząd Powiatu w Koszalinie ul. Racławicka 13 w
w trybie przetargu nieograniczonego ozn. IGN.272.6.2018 na:

postępowaniu prowadzonym

KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ STOISK
REKRUTACYJNYCH PODCZAS WYDARZEŃ
PLENEROWYCH REALIZOWANYCH
NA TERENIE POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W RAMACH PROJEKTU PN.:
„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM”
- BADANIA DLA MIESZKAŃCÓW
POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO
na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
/Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 tekst jednolity ze zm./ informuje, że w dniu 10.08.2018r.
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 1 złożonej przez Wykonawcę:

C3PO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stanisława Moniuszki 8/10
48-300 NYSA
Oferta nr 1 otrzymała następującą punktację:
 w kryterium „CENA OFERTY BRUTTO – 60%” oferta otrzymała w tym kryterium 60 punktów;
 w kryterium „ZDROWY POCZĘSTUNEK” – 20% oferta otrzymała w tym kryterium 20 punktów;
 w kryterium „ARTYKUŁY RELACJONUJĄCE” – 20% oferta otrzymała w tym kryterium 20 punktów.
Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wynosi 100 pkt.

W związku z tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz otrzymała najwyższą łączną ilość punktów
w/w kryteriach, Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

226 000,00 PLN brutto

1

POZOSTAŁE OFERTY W POSTĘPOWANIU PODLEGAJĄCE OCENIE
Nazwa, adres
Wykonawcy;
Cena oferty brutto

SZAREK
WYDAWNICTWO
REKLAMA, SZAREK
PODRÓŻE
ROMAN SZAREK
ul. Artura Grottgera 19
76-200 SŁUPSK

Liczba punktów
Nr Liczba punktów
oferty przyznanych ofercie przyznanych ofercie
w kryterium
„CENA OFERTY
BRUTTO - 60%”

3

39,19 pkt

w kryterium

Liczba punktów
przyznanych ofercie
w kryterium

„ZDROWY
POCZĘSTUNEK 20%”

„ARTYKUŁY
RELACJONUJĄCE
- 20%”

Łączna liczba
punktów
przyznanych
ofercie
w przyjętych
kryteriach

20 pkt

79,19 pkt

20 pkt

Kolejność
ofert wg
przyznanych
punktów

2

Cena oferty brutto:
346 000,00 PLN

Z prowadzonego postępowania odrzucono ofertę ozn. nr 2.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. O dacie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie
lub pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Marian Hermanowicz
STAROSTA KOSZALIŃSKI

Dariusz Kalinowski
WICESTAROSTA

Informacja będzie:
1) przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu;
2) zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego;
3)
a/a.
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