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ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2018 z dnia 4.07.2018 r.
z późniejszymi zmianami, Prezesa Zarządu – Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Legnicy w sprawie wprowadzenia regulaminu przetargu w postępowaniu, w którym nie mają zastosowania przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania tych postępowań.
Oznaczenie sprawy FZ/0061/2018 z dnia 12.06.2018 r.

Przedmiot zamówienia:
”Dostawa ubioru służbowego dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o.
w Legnicy”.
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Legnicy informuje, że w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert zostały
złożone trzy oferty:
1. Oferta I (zadanie I) – złożona przez
Spółdzielnię Niewidomych „SAN MARKO” ul. Lindego 4, 60-573 Poznań.
2. Oferta II (zadanie II) – złożona przez
„T.S.M” Trójmiejski Salon Mundurowy ul. Żwirowa 4, 84-240 Reda.
3. Oferta III (zadanie II) – złożona przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KANEX” ul. Grabiszyńska 73/1A, 53-503 Wrocław.
Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ. Dostarczyli
oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
Oferty uzyskały następującą ilość punktów:
1. Zadanie I Spółdzielnia Niewidomych „SAN MARKO” z Poznania, w kryterium oceny ofert uzyskała
99,17 pkt. (50 pkt. – cena + 49,17 pkt. – ocena wzoru wyrobu).
2. Zadanie II „T.S.M” Trójmiejski Salon Mundurowy ul. Żwirowa 4 z Redy, w kryterium oceny ofert
uzyskał 73,17 pkt. (50 pkt. – cena + 23,17 pkt. – ocena wzoru wyrobu).
3. Zadanie II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KANEX” z Wrocławia w kryterium oceny ofert, uzyskało
85,78 pkt. (39,45 pkt. – cena + 46,33 pkt. – ocena wzoru wyrobu).
Biorąc pod uwagę powyższe, doświadczenie wykonawców oraz załączone referencje informujemy,
że Zamawiający przyjął ofertę:
1. Na wykonanie zadania I Spółdzielni Niewidomych „SAN MARKO” ul. Lindego 4 z Poznania.
2. Na wykonanie zadania II Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KANEX” ul. Grabiszyńska 73/1A
z Wrocławia.
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