Opole, dnia 27.10.2020r.

Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu
Numer pisma: ……………………………………..
Znak sprawy: ZP/PROW/132/2020
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ,,Dostawa fabrycznie nowych pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych”.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający, PROWOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup, działając na mocy art.
92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
informuje, iż po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (z zastosowaniem art. 24aa ustawy
Pzp), jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
4M sp. j. ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie
z ceną ofertową brutto: 407 523,60 zł (słownie: czterysta siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 60/100).
Uzasadnienie:
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem
"procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
W postępowaniu złożono dwie oferty:
Numer
oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty
brutto, pkt

Łączna
ocena, pkt

1

GREEN CLASS Sp. z o. o., ul. Wiktorii Kaweckiej 4, 03029 Warszawa

89,35

89,35

2

4M sp. j. ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie

100,00

100,00
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Kapitał zakładowy: 68 306 810,00 zł
Bank: mBank O. Korporacyjny Opole
Nr konta: 23 1140 1788 0000 3535 3400 1001
Bank: Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim
Nr konta: 25 8895 0006 2000 0026 3971 0001
Bank: ING Bank Śląski
Nr konta: 66 1050 1504 1000 0090 3038 8194

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający ocenił złożone oferty w oparciu o kryterium Ceny brutto (waga 100%),
a także sprawdził czy oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz zapisami ustawy Pzp.
Zważywszy na fakt, iż oferta Wykonawcy najwyżej ocenionego w odniesieniu do art. 24aa ustawy Pzp jest
zgodna z SIWZ oraz przepisami ustawy Pzp, a Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu, ostatecznie jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę 4M sp. j. ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie.
Oferta ta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 pkt.), zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art.
2 pkt. 5 lit. a) ustawy Pzp.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym
postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

…………………………………………………….
Bogdan Lechowski – Prezes Zarządu
Podpis Zamawiającego
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