Dopiewo, dnia 20.08.2010r.
Zp/341/26/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług
przewozowych w zakresie dowoŜenia dzieci niepełnosprawnych do szkół z terenu Gminy
Dopiewo, na zajęcia szkolne do szkół i placówek specjalnych na terenie miasta Poznania
w roku szkolnym 2010/2011.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 , poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp,
Zamawiający informuje, Ŝe jako najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium – cena 100%
określonym w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , z liczbą 100 pkt.
wybrał ofertę nr 2 AUTO-SERVICE Andrzej Politowicz, z siedzibą w Poznaniu, przy ul.
Glebowej 18A , z ceną ofertową :
• 1 wozokilometr: 2,78 zł brutto
•

1 godz. pracy opiekuna: 14,06 zł brutto

2. W przedmiotowym postępowaniu złoŜono 2 oferty, które otrzymały następującą liczbę
punktów , w kryterium cena :
1) oferta nr 1: POKER TRANS, ul. Piotra Skargi 2, 62-020 Swarzędz – Wykonawca
wykluczony z postępowania,
2) oferta nr 2: AUTO-SERVICE Andrzej Politowicz, ul. Glebowa 18A, 61-312 Poznań– ilość
pkt. 100.
3. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, Ŝe
z przedmiotowego postępowania została odrzucona oferta nr 1: POKER TRANS, ul. Piotra
Skargi 2, 62-020 Swarzędz – na podstawie 89 ust. 1 pkt. 5, poniewaŜ została złoŜona przez
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
4. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, Ŝe z postępowania
został wykluczona firma POKER TRANS, ul. Piotra Skargi 2, 62-020 Swarzędz – na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp , poniewaŜ Wykonawca nie wykazał spełniania
warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie
Zamawiającego przesłane pismem nr Zp/341/26/2010 z 05.08.2010r. dotyczące uzupełnienia:

•

Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, usług (załącznik nr 6 do SIWZ), oraz referencji, tj. dokumentów
potwierdzających spełniania warunku „wiedzy i doświadczenia”.
• Oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia.
• Wykazu narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 5 do SIWZ).
Do wykazu pojazdów naleŜy załączyć:
- kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z waŜnym badaniem technicznym oraz
aktualnym ubezpieczeniem OC i NW,
- świadectwo homologacji do przewozu osób niepełnosprawnych.
• Potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii praw jazdy kierowców.
• Potwierdzonych za zgodność z oryginałem licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób.
• Potwierdzonego za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa, w celu wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Biorąc pod uwagę powyŜsze Wykonawca został wykluczony z niniejszego postępowania.
5. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Pzp Zamawiający informuje, Ŝe umowa w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta , zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2
po dniu 24.08.2010
Dziękujemy , za złoŜenie ofert oraz udział w postępowaniu.

