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ZASTĘPCA DYREKTORA

Warszawa dn. 16.10.2012 r.
Uczestnicy postępowania
62/12/PN
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

wykonanie badania

ewaluacyjnego mid-term projektu „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
niniejszym przekazuję informację o wyniku postępowania o udzieleniu ww. zamówienia
publicznego.
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego do dnia 05 października 2012 r. godz. 10:00 (tj. do terminu składania ofert
określonego w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 204231-2012 z dnia 29.09.2012 r.,
zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych), złożono jedną ofertę:
Numer
oferty

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
IPM Sp. z o.o.
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice
Cena 69 964,86 zł brutto (waga 30%) - 30 pkt.
Kryteria merytoryczne: (waga 70%) - 44, 67 pkt.
Ofercie przyznano 74,67 punktów

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 05 października 2012 r., godz. 10:30.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie
ww. zamówienia, tj.: brutto 86 000,00 zł. Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium
Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniu 15 października 2012 r. dokonano
ostatecznej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postepowaniu oraz
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
IPM Sp. z o.o.
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia
warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wybiera
ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert zawartych w SIWZ.
Ofercie przyznano 74,67 punktów (wg kryterium cena 30%, kryteria merytoryczne: 70%).
Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).
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