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ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Nasz znak: FZ.261.2.5.2020
Przedmiot zamówienia:
Dostawa
ubioru
służbowego
dla
Komunikacyjnego sp. z o. o. w Legnicy.

pracowników

Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Legnicy ul. Domejki 2
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert zostały
złożone trzy oferty.
Oferta I (zadanie III) – złożona przez,
„SYLMIET” Z.P.U.H. ul. Gliniana 73, 91-336 Łódź
Oferta II (zadanie I i II) – złożona przez,
SAN MARKO Sp. z o.o. ul. Lindego 4, 60-573 Poznań
Oferta III (zadanie I i III) – złożona przez,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KANEX” ul. Grabiszyńska 73/1A, 53-503 Wrocław.
O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ.
Zamawiający żądał między innymi:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
wykonał lub wykonuje dostawy, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym
przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
tj. Wykonawca wykaże, że zrealizował bądź realizuje zamówienie obejmujące co najmniej
2 (słownie: dwie) dostawy określone przedmiotem zamówienia o wartości każdej umowy
50 000 zł brutto. Załączy dokumenty lub dowody, czy są wykonywane lub są wykonane
należycie wraz z załączeniem dowodów tj. poświadczeń podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, potwierdzające czy dostawy te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie np. poświadczenia, referencje, zawarte umowy wraz
z oświadczeniem o ich realizacji itp.
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5. Dołączenia do oferty skróconych warunków techniczno-użytkowych tkanin i dzianin
(materiałów zasadniczych i dodatków) które będą użyte do wykonania przedmiotu
zamówienia. Karty charakterystyk, certyfikaty tkanin i dzianin winny zawierać wszystkie
informacje stwierdzające spełnianie wymagań szczegółowej charakterystyki wyrobu.
6. W dniu otwarcia ofert wykonawca winien przedstawić wzory oferowanych towarów
wraz z opisem technicznym i dołączeniem dokumentów o których mowa w ust. 5.
W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających w ofercie I stwierdzono brak
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 1- 3, w zakresie ust. 4 brak poświadczenia
potwierdzającego należyte wykonanie umowy, w zakresie ust. 5 brak kart charakterystyk,
certyfikatów tkanin i dzianin użytych do wykonania oferowanych wyrobów.
Wykonawca oferuje wykonanie dostawy w zakresie zadania III które obejmuje, koszule
z krótkim rękawem, koszule z długim rękawem i krawaty. W dniu otwarcia ofert wykonawca
dostarczył wzór koszuli z krótkim rękawem i koszuli z długim rękawem, nie dostarczył
trzeciego oferowanego wyrobu jakim był krawat.
Mając na uwadze powyższe, przyjąć należy, iż ”SYLMIET” Z.P.U.H. z Łodzi nie złożyło oferty
zgodnej z treścią SIWZ stąd też zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania
zamówień w MPK sp. z o.o. ofertę uznaje się za odrzuconą. Wzory oferowanych wyrobów
stanowią część oferty podlegającą ocenie w kryterium pozacenowym, brak wyrobu,
złożonego wraz z ofertą w takim przypadku nie podlega uzupełnieniu.
Pozostali wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu a oferty spełniają
wymagania zamawiającego, odpowiadają treści SIWZ w tym opisowi przedmiotu zamówienia
oraz jego zakresowi rzeczowemu.
Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania
zgodnie z podziałem określonym w SIWZ.
W kryterium oceny ofert - zadania, oferta mogła uzyskać maksymalnie 100 pkt.
(50 pkt. – cena + 50 pkt. – ocena wzoru wyrobu). Za wykonanie dostawy w zakresie
określonego zadania, oferty uzyskały następującą ilość punktów:
- zadanie I SAN MARKO Sp. z o.o. z Poznania, w kryterium oceny ofert, uzyskała 81,48 pkt.
(39,81 pkt. – cena + 41,67 pkt. – ocena wzoru wyrobu).
- zadanie I Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KANEX” z Wrocławia, w kryterium oceny ofert,
uzyskało 77,50 pkt. (50 pkt. – cena + 27,50 pkt. – ocena wzoru wyrobu).
- zadanie II SAN MARKO Sp. z o.o. z Poznania, w kryterium oceny ofert, uzyskała 100,00
pkt. (50 pkt. – cena + 50,00 pkt. – ocena wzoru wyrobu).
- zadanie III Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KANEX” z Wrocławia, w kryterium oceny
ofert, uzyskała 94,17 pkt. (50 pkt. – cena + 44,17 pkt. – ocena wzoru wyrobu).
Biorąc pod uwagę powyższe, doświadczenie wykonawców oraz załączone referencje
informujemy, że na wykonawcę zamówienia w zakresie:
- zadania I i II, zamawiający przyjął ofertę SAN MARKO Sp. z o.o. ul. Lindego 4,
60-573 Poznań, 4
- zadania III, zamawiający przyjął ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KANEX”,
53-503 Wrocław, ul. Grabiszyńska 73/1A.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia sektorowego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.
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