
INFORMACJA - ROZSTRZYGNIĘCIE
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

I. Nazwa Zamawiającego:
Pre::.ydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
"Odtworzenie zabytkowego założenia Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w dniu 23.07.20091' - usunięcie drzew wraz zfrezowaniem pni ".
Nr sprawy: 1M 341-4/3/2010

3. Tryb postępowania (podstawa prawna) :
przetarg nieograniczony - art. 10 ust. I oraz art. art.39-46 ustawy Pzp
kategoria - usługa

7. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty(Wykonawcy)/ uRieważRieRia* :
Wykonawca spełnił wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najkorzystniejszą-najniższą cenę realizacji zamówienia.

8. Nazwa (firma) wybranego Wykonawcy: "PARK-M" Sp. z 0.0. ul. Piaski 12,33-340 Stary Sącz
9. Adres: ul. Piaski J 2, 33-340 Stary Sącz

10. Analiza ofert:
Uprzejmie informuję, że Zamawiający na podstawie art. 87 ust 2 pkt 2 ) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. Nr 113, poz. 759- z późniejszymi
zmianami) cyt. " ...2. Zamawiający poprawia w ofercie: (. ..) 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzgłędnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek ... " dokonał
zmiany ceny oferty nr 2 firmy Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Marian Stych, ul. Nowy Świat 66,41- 706 Ruda Śląska z 1.030.999,44 zł netto na 599.499,72 zł netto i
konsekwencji z l.l 03.169,40 zł brutto na 641.464,70 zł brutto. Z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego wynika bowiem, że wykonawca prawidłowo wyliczył wartość
poszczególnych pozycji ( mnożąc cenę jednostkową x ilość), nieprawidłowo natomiast zsumował wartość wszystkich pozycji 1-20 co dało mu nieprawidłową cenę oferty
t .030.999,44 netto; t.t 03.169,40 zł brutto. W związku powyższym Zamawiający dokonał poprawy oczywistej omyłki rachunkowej jak wyżej.



II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert iwybór oferty naj korzystniejszej.
Uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. " Odtworzenie
zabytkowego założenia Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w dniu 23.07.2009r - usunięcie drzew wraz z frezowaniem pni"
na Wykonawcę ww. zamówienia wybrano firmę "PARK-M" Sp. z 0.0., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz za cenę 577 093,80 zl brutto. Wykonawca spełnił wszystkie warunki siwz
i uzyskał punkty jak niżej:

Punktacja oferty
Nr Nazwa (firma) lub nazwisko, siedziba i adres Streszczen ie oceny w poszczególnych kryteriach oceny Łączna punktacja oferty

oferty wykonawcy i porównania oferty ofert

Przcdsi~biorstwo Wielobranżowe "OGRÓD" Oferta spełnia wszystkie warunki siwz.
l. Andrzcj Wojciech Szlagowski Kryterium: 360,24 pkt

ul. Skórzewska 23 577.093.80 cena -90,06 pkt (4 x 90,06 pkt)
62- 081 Wysogotowo 640.740,61 x I00 % x IOOpkt= 90,06 pkt

Urządzanie i Utrzymanie Tcrcnów Zieleni Oferta spełnia wszystkie warunki siwz.

2 Marian Stych Kryterium: 359,84 pkt
ul. Nowy Świat 66 577.093.80 cena -89,96 pkt (4x 89,96 pkt)
41 -706 Ruda Śląska 641.464,70 x I00 % x IOOpkt= 89,96 pkt

"PARK-M" Sp. z 0.0.
Oferta spełnia wszystkie warunki siwz.

3 ul. Piaski 12 Kryterium: 400 pkt

33-340 Stary Sącz 577.093.80 cena - 100 pkt (4 x 100 pkt)
577.093,80 x 100 % x IOOpkt= 100 pkt

Zakład Ochrony Zieleni "Ekolcg" Oferta spełnia wszystkie warunki siwz.

4 Stanisław Kraśnicki Kryterium: 249,68
ul. Kobylil1ska 3 577.093.80 cena -62,42 pkt (4 x 62,42)
59-220 Legnica 924.486,00 x 100 % x IOOpkt= 62,42 pkt

Zgodnie z art. 92 ust l pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający infon11uje, że na podstawie art. 94 ust l pkt l) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
po 18.11.2010r.


