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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W ZAKRESIE CZĘŚCI III
1.

Zamawiający:

1)
2)
3)
4)
5)

pełna nazwa Zamawiającego: Miasto Zielona Góra
kod, miejscowość województwo: 65-424 Zielona Góra, Lubuskie
ulica, nr domu:
Podgórna 22
nr tel., faks
tel. (+48) 68 45 64 100, faks (+48) 68 45 64 455
email:
zamowienia@um.zielona-gora.pl

2.
1)

2)
3)
a)
b)
4)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 221.000 euro pn. Dostawa
pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej w ramach projektu Modernizacja
kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą
ZIT;
miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;
oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
42621000-5 - Tokarki (główny kod)
39162100-6 – Pomoce dydaktyczne;
rodzaj zamówienia – dostawa.

3.

Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

-

firma: METAL TECHNICS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.;
kod, miejscowość: 02-495 Warszawa;
ulica, nr domu, nr pokoju: Ryżowa 43D lok. 1;
cena wybranej oferty z VAT: 93.000,00 zł;
ilość punktów przyznanych w kryterium cena „C”: 60,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt;
łączna ilość punktów: 100,00 pkt;

4.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie pzp, a zawartym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i uzyskała najwyższą liczbę punktów –
sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G – 100,00 pkt, w tym w kryterium: cena „C”60,00 pkt, gwarancja „G” – 40,00 pkt.

5.

Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

oferta nr 3 złożona przez:
firma: METAL TECHNICS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.;
kod, miejscowość: 02-495 Warszawa;
ulica, nr domu, nr pokoju: Ryżowa 43D lok. 1;
cena oferty z VAT: 93.000,00 zł;
ilość punktów przyznanych w kryterium cena „C”: 60,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt;
łączna ilość punktów: 100,00 pkt;

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455
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2)
a)
b)
c)
d)

oferta nr 4 złożona przez:
firma: METALZBYT-HURT Sp. z o.o.;
kod, miejscowość: 43-300 Bielsko – Biała;
ulica, nr domu, nr pokoju: Bardowskiego 2;
oferta odrzucona na podstawia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp;
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