Grabowiec, dnia 2015-08-03
ZS-0112-1/15/14
Informacja
o powtórzeniu czynności oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowożenie uczniów z terenu Gminy
Grabowiec do Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu”
Dnia 6 lipca 2015 roku Zamawiający – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Grabowcu rozstrzygnął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na „Dowożenie uczniów z terenu Gminy Grabowiec do Zespołu Szkół
im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu”.
W dniu 9 lipca 2015 r. przedstawiciel Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o. dokonał przeglądu oferty
firmy PKS Hrubieszów Sp. z o. o., której to oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Po tej czynności stwierdzono, że Wykonawca wygrywający
przetarg złożył nieaktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
wystawione z datą 28.05.2014 r.
Zamawiający uznał przekazaną informację za zasadną i na podstawie art.
181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) podjął decyzję o powtórzeniu
czynności oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej. Pismem z dnia
09.07.2015 r. Zamawiający wezwał PKS Hrubieszów do złożenia w terminie
do 17 lipca 2015 r. aktualnego zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków.
W dniu 17 lipca 2015 r. PKS Hrubieszów przedłożył zaświadczenie
o niezaleganiu w podatkach wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Hrubieszowie dnia 10 czerwca 2015 r.
W wyniku powtórzenia czynności oceny ofert w dniu 3 sierpnia 2015 r.,
komisja przetargowa podtrzymała swoje stanowisko co do wyboru oferty PKS
Hrubieszów.
Powyższa oferta jest ofertą najkorzystniejszą z ceną wykonania
przedmiotu zamówienia 104963,18 zł. (słownie: sto cztery tysiące dziewięćset
sześćdziesiąt trzy zł. 18/100 ).

Streszczenie oceny złożonych ofert po powtórzeniu czynności oceny ofert
i wyborze oferty najkorzystniejszej:
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Nazwa wykonawcy

Cena
oferty
/brutto/

Liczba
punktów
w kryterium
cena

Transport Krajowy i Zagraniczny
Artur Greniuk
22-425 Grabowiec, ul. Wojsławska 30

149265,00

70,32

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej
w Zamościu, Sp. z.o.o
ul. Hrubieszowska 9, 22-400 Zamość

119207,42

88,05

PKS Hrubieszów Sp. z.o.o.
22-500 Hrubieszów, ul. Nowa 14

104963,18

100,00

Jednocześnie informuję, że umowa w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor
Elżbieta Widyma

Otrzymują:
1.Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
2.Strona internetowa zespołu szkół

