Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, dnia 13 kwietnia 2021 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 I 3
Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości zarządzanych przez
MPGM TBS SP. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Rejon Eksploatacji Budynków nr 4, 5 i 6” (oznaczenie sprawy:
EE/09/U/PN/2020), zorganizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie, w zakresie zadania nr 2 i 3 dokonano
ponownego wyboru oferty dla poniższych zadań:
Zadanie nr 2:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ po
wcześniejszym unieważnieniu czynności wyboru oferty przez rezygnację Wykonawcy z podpisania umowy
o udzielenie zamówienia. Wybrana została oferta nr 2 złożona przez:
Zakład Usług Komunalno-Budowlanych „ZUKOMB” Zbigniew Słysz
41-404 Mysłowice
Ul. Brzezińska 50
NIP: 2220067579
REGON: 273321280
Cena oferty: 150 752,18 zł
UZASADNIENIE WYBORU :
1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki spełnia warunki
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Zadanie nr 3:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ po
wcześniejszym unieważnieniu czynności wyboru oferty przez rezygnację Wykonawcy z podpisania umowy
o udzielenie zamówienia. Wybrana została oferta nr 7 złożona przez:
Firma Usługowa „AGA” Agnieszka Kasińska
Ul. Energetyków 5
43-170 Łaziska Górne
NIP: 6351593394
REGON: 277637866
Cena oferty: 355 980,74 zł
UZASADNIENIE WYBORU :
1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki spełnia warunki
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Opracowanie: Joanna Szykowska

2. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Informacja o terminie, po upływie którego umowa może zostać zawarta
Zamawiający informuje, iż zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza,
zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
Bogusław Waćko
Zestawienie zbiorcze oceny ofert w zakresie zadania nr 2 i 3 w ww. postępowaniu:
Suma punktów
KIP

WYKONAWCA/DOKUMENT
Nazwa Wykonawcy
Zakład Usług Komunalno-Budowlanych „ZUKOMB”
Zbigniew Słysz
41-404 Mysłowice
Ul. Brzezińska 50
NIP: 2220067579
REGON: 273321280
EZT Sp. z o.o.
Ul. Modrzewiowa 7
41-219 Sosnowiec
NIP: 6443498568
REGON: 24790530
Firma Usługowa „AGA” Agnieszka Kasińska
Ul. Energetyków 5
43-170 Łaziska Górne
NIP: 6351593394
REGON: 277637866
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Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
a) cena ofertowa – waga 98%
b) wysokość kary umownej – waga 2%
Oferty zostały poddane ocenie w następujący sposób:
• dla pkt. a) cena ofertowa IPC - 98 pkt - wg następującego wzoru:
IPC = N / B x A
gdzie poszczególne litery oznaczają:
I PC
- ilość punktów w kryterium „cena ofertowa”,
N
- cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
B
- cena ofertowa oferty badanej,
A
- waga kryterium wyrażona w punktach – 98 pkt.
• dla pkt. b) wysokość kary umownej IPK - 2 pkt - wg następującej zasady:
Zamawiający przyjął minimalną wysokość kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
czynności określonych w załączniku nr 1 do SIWZ w wysokości 100,00zł za każdy stwierdzony przypadek
naruszenia na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku. W przypadku zadeklarowania przez
Wykonawcę wyższej kary umownej, Wykonawca z tego tytułu uzyska odpowiednio:
1 pkt - za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 150,00zł
2 pkt - za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 200,00zł
W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość
punktów wyliczoną w następujący sposób:
KIP = IPC +IPK
gdzie poszczególne litery oznaczają:
KIP
- końcowa ilość punktów,
IPC
- ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena ofertowa”
IPK
- ilość punktów uzyskanych w kryterium „wysokość kary umownej”

Opracowanie: Joanna Szykowska

