
INFORMACJA - ROZSTRZYGNIĘCIE
POSTĘPOW ANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

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

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w okresie od 30. J 2.20/01'. do 29. /2.20/31'. "

3. Tryb postępowania (podstawa prawna) :
pr::etarg nieograniczony - art. / O ust. / oraz art. art. 39-46 ustawy Pzp; kategoria - dostawa

7. Uzasadnienie wyboru naj korzystniejszej oferty(Wykonawcy)/--łłfti~en-ia* :
Wykonawca spełnil wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponowal
najkor::ystniejszą cenę realizacji zamówienia.

8. Nazwa (firma) wybranego Wykonawcy: Konsorcjum: EUROTAB Sp. z 0.0.

9. Adres: ul. Mostowa 27,61-854 Poznań

10. Streszczenie oceny i porównania zlożonych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.
Uprzejmie informuję, że na wykonawcę ww. zamówienia wybrano firmę: EUROTAB Sp. z 0.0., ul. Mostowa 27

61-854 Poznań za cenę 635 474,16 zł brutto. Wykonawca spełnił wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków
. "k r'" k ł r b kto, k . .zamowlenla oraz proponuJąc naJl orzystl1lelszą cenę rea IzaCJl zamOWłel1la uzys a łCZ ę pun ow)a nIżeJ:

Punktacja oferty
r Nazwa (firma) lub nazwisko, Streszczenie oceny w poszczególnych Łączna

oferty siedziba i adres wykonawcy i porównania oferty kryteriach oceny punktacja
ofert oferty

EUROTAB Sp. z 0.0.
Oferta spelnia wszystkie warunki siwz.

ul. Mostowa 27
Kryterium: 400 pkt

635474,16 cena - 100 pkt (4 x 100 pkt)
I 61-854 Poznań 635474,16 x 100 % x 100 pkt = 100 pkt

Wykonawca wykluczony na podstawie
art. 22 ust 2. pkt 2) ustawy pzp cyt." ... 2. Z

2 postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się również wykonawców, którzy: (...)
nie wnieśli wadium do uplywu terminu

PROTAB składania ofert ...", a oferta zgodnie z art 89
Kowalczuk i Wspólnicy Sp.j. ust l pkt 5) ww. ustawy Pzp cyt. --------- --- ----- --- -----------------
ul. Marii Konopnickiej 11 B " I. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (..)
05-230 Kobylka 5) została ::Io::ona przez wykonawcę

wykluczonego z ud::iału w postępowaniu ... "
została odrzucona.
Wykonawca nie wniósł wadium do upływu
terminu składania ofert tj. do 07.10.20 lOr. do
godziny 12:00.

Przedsiębiorstwo Ofel1a spełnia wszystkie warunki siwz.
Produkcyjno -Usługowe

3 "KAMA" Sp. z 0.0.
Kryterium: 295,48 pkt

635.474,16 cena - 73,87 pkt (4 x 73,87 pkt)
ul. Malczewskiego 2a 860234,88 x 100 % xlOO pkt = 73,87
65-]40 Zielona Góra

Oferta na podstawie art 89 ust] pkt 2)
ustawy Pzp " ... /. Zamawiający odrzuca

Produ kcja-Handel- Usługi
ofertę, jeżeli: (...) 2) jej treśc nie odpowiada

4 treści specyfikacji istotnych warunków
TABLITEK zamówienia ... ". została odrzucona.
Maria PilaczYllska Wykonawca nie załączył- nie złożył w ofercie: ------------ ---- --- --- ----- -----------------
ul. Lotosowa 31 - aktualnego odpis z właściwego rejestru,

60-175 Poznań wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiecy
przed upływem terminu składania ofert -
podwykonawcy.



-aktualnego zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu- wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert - podwykonawcy.
- aktualnego zaświadczenia właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzającego. że Wykonawca nie zalega z
oplacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert - podwykonawcy.
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. l
pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert podwykonawcy.
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l
pkt 9 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert - podwykonawcy.
Naruszy zapis punktu IS "Instrukcji dla
Wykonawców" - Rozdział 2 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 92 ust l punkt 4) ustawy Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie ww. zamówienia
publicznego może być zawarta po 29.10.2010r. zgodnie z art. 94 ust l punkt l) ustawy Pzp.


