
INFORMACJA - ROZSTRZYGNIĘCIE
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

I. Nazwa Zamawiającego:
Prezydent Miasta Legnicy dzialający w imieniu Gminy Legnica

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
" Bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie Miasta Legnica". Nr sprawy: IM 341-4/4/2010

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)/ unieważnienia* :
Wykonawca spelnil wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował korzystną cenę realizacji zamówienia.

10. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert i wybór 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. " Bieżące
utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie Miasta Legnica" na Wykonawcę ww. zamówienia wybrano firmę "ABC-SERVICE" Sp. z 0.0.,
l B l I ' k 15 53614 W I 36979200 ł b W k I '1 k' nk" k I kty' k .u. o es aWlec a , - roc aw za cenę , Z rutto. y onawca spe ni wszyst Je waru l SIWZ I uzys a' pun Ja nIże):

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

oferty wykonawcy i porównania oferty ofert

Wykonawca na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4)
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia ------------------------------------ ----------------------------------------------

FreshToilet Toalety Publiczne
29.01.2004r. ( Dz. U. nr 113 , poz. 759 - ze
zmianami) wykluczony a oferta na podstawie

l Lech Pieszak art. 24 ust 4 oraz 89 ust l pkt 5) odrzucona.
ul. Kaszubska 10 Wykonawca nie wykazał wymaganego
84-150 Hel doświadczenia zawodowego - co najmniej

łzamówienia" ... tj. usługi bie:::ącegoIItr=ymania
i eksploatacji s::aletówmiejskich o wartości min.
polowv ceny ofertv... ,. - Wykonawca nic podal



"ABC-SERVICE" Sp. z 0.0.
ul. Bolesławiecka 15
53-614 Wrocław

bowicm kwot wykazanych w załączniku nr 3
( str 5 ofcrty) zamówicń - naruszony pkt 13
ppkt 13.1. "Instrukcji dła Wykonawców" -
Rozdział 2 siwz. Ponadto na wczwanie w trybic
art. 87 ust I ww. ustawy Zamawiającego do
zlożcnia wyjaśnień - podania wymaganych kwot
(wartości zamówie1't), w cclu zwcryfikowania
spełnienia postawionego w siwz
Wykonawca nie udzielił wymaganych informacji,
a pismo wpłynęło po wyznaczonym przez
Zamawiającego terminic w dniu 26.11.20 lOr
o godzinic 12.03 - termin wyznaczony przez
Zamawiającego to 26.11.20 lOr. do godziny
12.00.
Oferta spelnia wszystkie warunki siwz.

369.792,00
369.792,00 X l 00 % X lOOpkt= 100 pkt

Kryterium:
cena - 100 pkt

400 pkt
(4 x 100 pkt)

Zgodnie z art. 92 ust l pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający infonnuje, że na podstawie art. 94 ust l pkt 2) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
po 07.12.2010r.


