Radom, dnia 13.07.2012 r.

Znak sprawy: 3/2012/ZP

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Dostawa środków
czystości dla MOSiR w Radomiu”.
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert,
działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) oraz § 17 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający:
1) przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w
przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Numer oferty 1

Kryterium oceny

Cena ofertowa

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Handlowe "ADMOR" Jerzy Moryto, ul. Wierzbicka 58/1, 26-600 Radom
Cena ofertowa brutto: 24 975,63 zł

Ocena
(liczba pkt)

81,18 pkt

Uzasadnienie

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 17 pkt 3 ppkt 2.1. SIWZ:
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie
odrzuconych
Ci – ceny poszczególnych ofert
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny
P(Ci)= (20 274,37/24 975,63) x 100 pkt = 81,18pkt

Łączna punktacja
– suma punktów za
poszczególne
kryteria

81,18 pkt

Numer oferty 2

Kryterium oceny

Cena ofertowa

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
"LUX" Przedsiębiorstwo Handlowe, Jolanta Sitkowska , SP.J, 26-600 Radom, ul. Lubelska 65
Cena ofertowa brutto: 22 786,40 zł

Ocena
(liczba pkt)

88,98 pkt

Uzasadnienie

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 17 pkt 3 ppkt 2.1. SIWZ:
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie
odrzuconych
Ci – ceny poszczególnych ofert
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

Łączna punktacja
– suma punktów za
poszczególne
kryteria

88,98 pkt

P(Ci)= (20 274,37/22 786,40) x 100 pkt = 88,98 pkt

Numer oferty 3

Kryterium oceny

Cena ofertowa

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Przedsiębiorstwo wielobranżowe "MADA", Kosiec i wspólnicy Spółka Jawna ,
01-697 Warszawa, ul. Zabłocińska 10
Cena ofertowa brutto: 29 164,57 zł
Ocena
(liczba pkt)

69,52 pkt

Uzasadnienie

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 17 pkt 3 ppkt 2.1. SIWZ:
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie
odrzuconych
Ci – ceny poszczególnych ofert
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

Łączna punktacja
– suma punktów za
poszczególne
kryteria

69,52 pkt

P(Ci)= (20 274,37/29 164,57) x 100 pkt = 69,52pkt

Numer oferty 4

Kryterium oceny

Cena ofertowa

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
PHU ZEDAR PLUS Mirosław Dryja, 26-600 Radom, ul. Słowackiego 66
Cena ofertowa brutto: 31 201,22 zł

Ocena
(liczba pkt)

64,98 pkt

Uzasadnienie

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 17 pkt 3 ppkt 2.1. SIWZ:
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie
odrzuconych
Ci – ceny poszczególnych ofert
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny
P(Ci)= (20 274,37/31 201,22) x 100 pkt = 64,98 pkt

Łączna punktacja
– suma punktów za
poszczególne
kryteria

64,98 pkt

Numer oferty 5

Kryterium oceny

Cena ofertowa

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ABIS", Jakubiak Robert,
26-600 Radom, ul. Tartaczna 16/18
Cena ofertowa brutto: 20 274,37 zł
Ocena
(liczba pkt)

100 pkt

Łączna punktacja
– suma punktów za
poszczególne
kryteria

Uzasadnienie

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 17 pkt 3 ppkt 2.1. SIWZ:
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie
odrzuconych
Ci – ceny poszczególnych ofert
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

100 pkt

P(Ci)= (20 274,37/20 274,37) x 100 pkt = 100,00 pkt

2) informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w § 17 SIWZ (cena – maks.
100 pkt, ), wyboru najkorzystniejszej oferty.
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 5, złożona przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ABIS", Jakubiak Robert,
26-600 Radom, ul. Tartaczna 16/18
(cena ofertowa brutto: 20 274,37 złotych,), ponieważ spośród nie podlegających odrzuceniu ofert
- w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt., z czego 100,00 pkt. za kryterium
ceny, ).
Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Kierownik Zamawiającego- Dyrektor MOSiR w Radomiu

