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URZĄD MIASTA EŁKU
Ełk, dnia 29.01.2020 r.
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: O-ZP.271.32.2019
pn. „Zakup i montaż systemu sygnalizacji wzbudzanej, systemu informacji i zarządzania ruchem, systemu
zwiększającego bezpieczeństwo” realizowanego w ramach projektu: „Rozwój zrównoważonego transportu
publicznego w Mieście Ełku”
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity, Dz. U z 2019 r. poz. 1843), Miasto Ełk informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
PIXEL Sp. z o. o., ul. Bogdana Raczkowskiego 5, 85-862 Bydgoszcz
- cena: 5 999 995,35 zł brutto,
- gwarancja: 61 miesięcy,
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, gwarancja.
Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ZŁOŻONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:
- Oferta nr 1, wykonawcy: PIXEL Sp. z o. o., ul. Bogdana Raczkowskiego 5, 85-862 Bydgoszcz
zawierająca następujące elementy:
a) cena: 5 999 995,35 zł brutto,
b) gwarancja: 61 miesięcy,
c) termin wykonania: 270 dni od podpisania umowy.
- Oferta nr 2, wykonawcy: R&G PLUS Sp. z o. o., ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec
zawierająca następujące elementy:
Wykonawca w złożonej ofercie oznaczył nr sprawy jako „O-ZP.271.16.2019”.
a) cena: 9 065 726,93 zł brutto,
b) gwarancja: 86 miesięcy,
c) termin wykonania: 31.08.2020 r.

W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU DOKONANO ODRZUCENIA OFERTY
Oferta nr 2, wykonawcy R&G PLUS Sp. z o. o., ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu (nr sprawy OZP.271.32.2019), która w swojej treści została oznaczona, że dotyczy sprawy nr O-ZP.271.16.2019) oraz
zawierała elementy, w tym termin wykonania oraz wadium z postępowania nr O-ZP.271.16.2019).
W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (została złożona na inne postępowanie).
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PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM

SPEŁNIAJĄCYM WSZYSTKIE WYMAGANIA ZAWARTE W SIWZ:

- Oferta nr 1, wykonawcy: PIXEL Sp. z o. o., ul. Bogdana Raczkowskiego 5, 85-862 Bydgoszcz
Liczba punktów w kryterium Cena: 60,00 pkt.,
Liczba punktów w kryterium Gwarancja: 40,00 pkt.,
Liczba punktów RAZEM: 100,00 pkt.
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