URZĄD MIASTA EŁKU
Ełk, dnia 21.05.2019 r.
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nr sprawy: O-ZP.271.10.2019
pn. OPRACOWANIE STUDIUM KOMUNIKACYJNEGO DLA MIASTA EŁKU
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity, Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Miasto Ełk informuje, że w prowadzonym postępowaniu
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
International Management Service Sp. z o. o., ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków
- cena: 195 078,00 zł,
- termin wykonania: do dnia 30.08.2019 r.
Uzasadnienie wyboru:
-uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz
Kodeks cywilny
-uzasadnienie faktyczne: Oferta uzyskała najwyższą sumę punktów (100,00 pkt) w kryteriach: cena, czas
realizacji. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ZŁOŻONO NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ:
- Oferta nr 1, wykonawcy: CKSP Sp. z o. o., ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 63 960,00 zł,
b) termin wykonania: do dnia 30.08.2019 r.
- Oferta nr 2, wykonawcy: INFRA – Centrum Doradztwa Sp. z o. o., ul. Domaniewska 47/10, 02-672
Warszawa
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 91 635,00 zł,
b) termin wykonania: do dnia 31.08.2019 r.
- Oferta nr 3, wykonawcy: LPW Sp. z o. o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 146 370,00 zł,
b) termin wykonania: do dnia 30.08.2019 r.
- Oferta nr 4, wykonawcy: International Management Service Sp. z o. o., ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 195 078,00 zł,
b) termin wykonania: do dnia 30.08.2019 r.
- Oferta nr 5, wykonawcy: Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. j.,
Os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 227 550,00 zł,
b) termin wykonania: do dnia 31.10.2019 r.
- Oferta nr 6, wykonawcy: VIA VISTULA Franek i Sapoń Spółka Jawna, ul. Armii Krajowej 89/55, 30-150
Kraków
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 244 770,00 zł,
b) termin wykonania: do dnia 30.08.2019 r.
- Oferta nr 7, wykonawcy: Colect Consulting S. A., ul. Rolna 14, 40-555 Katowice
zawierająca następujące elementy:

a) cena: 249 690,00 zł,
b) termin wykonania: do dnia 30.09.2019 r.

W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU DOKONANO ODRZUCENIA OFERT.
Oferta nr 1, wykonawcy: CKSP Sp. z o. o., ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa
Powód odrzucenia:
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą o 30 dni od pierwotnego terminu związania z ofertą. Do upływu pierwotnego terminu
związania ofertą ( tj. do dnia 08.05.2019 r.) wykonawca nie wyraził zgody na jego przedłużenie.
Oferta nr 2, wykonawcy: INFRA – Centrum Doradztwa Sp. z o. o., ul. Domaniewska 47/10, 02-672
Warszawa
Powód odrzucenia:
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą o 30 dni od pierwotnego terminu związania z ofertą. Do upływu pierwotnego terminu
związania ofertą ( tj. do dnia 08.05.2019 r.) wykonawca nie wyraził zgody na jego przedłużenie.
Oferta nr 3, wykonawcy: LPW Sp. z o. o., ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice
Powód odrzucenia:
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą o 30 dni od pierwotnego terminu związania z ofertą. Do upływu pierwotnego terminu
związania ofertą ( tj. do dnia 08.05.2019 r.) wykonawca nie wyraził zgody na jego przedłużenie.
Oferta nr 5, wykonawcy: Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. j., Os.
Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań
Powód odrzucenia:
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą o 30 dni od pierwotnego terminu związania z ofertą. Do upływu pierwotnego terminu
związania ofertą ( tj. do dnia 08.05.2019 r.) wykonawca nie wyraził zgody na jego przedłużenie.
Oferta nr 6, wykonawcy: VIA VISTULA Franek i Sapoń Spółka Jawna, ul. Armii Krajowej 89/55, 30-150
Kraków
Powód odrzucenia:
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą o 30 dni od pierwotnego terminu związania z ofertą. Do upływu pierwotnego terminu
związania ofertą ( tj. do dnia 08.05.2019 r.) wykonawca nie wyraził zgody na jego przedłużenie.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM

SPEŁNIAJĄCYM WSZYSTKIE WYMAGANIA ZAWARTE W SIWZ:

- Oferta nr 4, wykonawcy: International Management Service Sp. z o. o., ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków
Liczba punktów w kryterium Cena: 60,00 pkt.,
Liczba punktów w kryterium Czas realizacji: 40,00 pkt.,
Liczba punktów RAZEM: 100,00 pkt.
- Oferta nr 7, wykonawcy: Colect Consulting S. A., ul. Rolna 14, 40-555 Katowice
Liczba punktów w kryterium Cena: 46,88 pkt.,
Liczba punktów w kryterium Czas realizacji: 20,00 pkt.,
Liczba punktów RAZEM: 66,88 pkt.
Podpis
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