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OGŁOSZENIE 

 o wyborze oferty najkorzystniejszej  

 
 
Dotyczy: postępowania znak: ZKM/AZ/1/2019 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: zimowe 

utrzymanie chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów, przystanków 

autobusowych na terenie miasta Iławy w okresie listopad 2019 – marzec 2020. 

  

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z poźn. zm.) informuje, że dokonano rozstrzygnięcia postępowania w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie chodników, przejść dla pieszych w ciągach 

pasów drogowych, parkingów, przystanków autobusowych na terenie miasta Iławy w okresie listopad 2019 – 

marzec 2020. Postępowanie znak ZKM/AZ/1/2019 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 

ustawy Pzp tj. kwoty 221.000 Euro. W postępowaniu złożono1 ofertę w terminie przewidzianym na składanie 

ofert. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 ofert. 

W przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.  

 

Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej - oferty nr 1 złożonej przez Wielobranżowy Zakład 

Usługowo-Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o.o., ul. Biskupska 7, 14-200 Iława. Wybrana oferta 

zawiera cenę brutto, tj.: 1.122.915,00 zł, oferowany czas podstawienia sprzętu - 60 min. Oferta nr 1 uzyskała 

najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt, a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie 

przyjętych w SIWZ kryteriów, zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp - cena 95%, oferowany czas podstawienia sprzętu 

5%, za ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt. 5) ustawy Pzp na realizację zamówienia. Oferta w 

kryterium cena (95%) - uzyskała: 95,00 pkt, w kryterium czas podstawienia sprzętu (5%) – 5,00 pkt. Łącznie we 

wszystkich kryteriach: 100,00 pkt 

 

Ponadto na podstawie art. 94 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta, w 
terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. W 
związku z powyższym zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 09.10.2019r. w siedzibie 
zamawiającego.  

 

 


