
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI METROPOLITALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNIP:645-21-62-922 DANE KONTAKTOWE:REGON: 276286407BDO: 000021579 ADRES: UL. PARKOWA 3, 42-622 ŚWIERKLANIECKapitał zakładowy: 6 385 400,00 PLN SEKRETARIAT 032 381 - 33 - 33KRS: 0000019110 Sąd Rejonowy w Gliwicach, DYSPOZYTOR 032 381 - 33 - 00X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego FAX 032 381 - 33 - 10adres e-mail biuro@pkm-swierklaniec.pl

Świerklaniec, 04.07.2022 r.
l.dz. 1071/07/22/DTNr postępowania: 20/ZO/2022

INFORMACJA OWYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, żew postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nieobjętegoprzepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opondo autobusów miejskich.

Część I:
1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:Opony BUNAR Sp. z o.o. ul. Klonowa 42, 42-700 Lubliniec

Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego ofertanie podlega odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte wzaproszeniu do złożenia oferty cenowej z dnia 21.06.2022 r., tj. kryterium cena ofertowa 100%. Ofertauzyskała łącznie 100, 00 pkt.
Umowa z wybranymWykonawcą zostanie zawarta w terminie uzgodnionym przez Strony.

Uzasadnienie prawneZgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu –Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych wzaproszeniu do składania ofert.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:- oferta złożona przez Opony BUNAR Sp. z o.o. ul. Klonowa 42, 42-700 Lubliniec- oferta złożona przez Hurtownia Opon Misztal Sp. J., ul. Chorzowska 114, 41-605Świętochłowice
3. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów w kryteriumCena ofertowa100%Opony BUNAR Sp. z o.o. ul. Klonowa 42, 42-700 Lubliniec 100,00 pkt.

Hurtownia Opon Misztal Sp. J. ul. Chorzowska 114, 41-605Świętochłowice 94,03 pkt.
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4. W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Część II:

1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:JMK Sp z o.o. 64- 200 Wolsztyn, Powodowo 51 Oddział Bielsko Biała 43-382, ul. Ks. J. Londzina90
Uzasadnienie faktyczneZamawiający wybrał ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego ofertanie podlega odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte wzaproszeniu do złożenia oferty cenowej z dnia 21.06.2022r., tj. kryterium cena ofertowa 100%. Ofertauzyskała łącznie 100, 00 pkt.Umowa z wybranymWykonawcą zostanie zawarta w terminie uzgodnionym przez Strony.
Uzasadnienie prawneZgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu –Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych wzaproszeniu do składania ofert.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:- oferta złożona przez JMK Sp z o.o. 64-200 Wolsztyn, Powodowo 51 Oddział Bielsko Biała 43-382, ul. Ks. J. Londzina 90- oferta złożona przez Opony BUNAR Sp. z o.o. ul. Klonowa 42, 42-700 Lubliniec
3. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów w kryteriumCena ofertowa100%Opony BUNAR Sp. z o.o. ul. Klonowa 42, 42-700 Lubliniec 97,60 pkt.
JMK Sp z o.o. 64-200 Wolsztyn, Powodowo 51 Oddział BielskoBiała 43-382, ul. Ks. J. Londzina 90 100,00 pkt.

4. W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Część III:

1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:Opony BUNAR Sp. Z o.o. ul. Klonowa 42, 42 -700 Lubliniec
Uzasadnienie faktyczneZamawiający wybrał ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego ofertanie podlega odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte wzaproszeniu do złożenia oferty cenowej z dnia 21.06.2022 r., tj. kryterium cena ofertowa 100%. Ofertauzyskała łącznie 100, 00 pkt.Umowa z wybranymWykonawcą zostanie zawarta w terminie uzgodnionym przez Strony.
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Uzasadnienie prawneZgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu –Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych wzaproszeniu do składania ofert.
2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:– oferta złożona przez Opony BUNAR Sp. Z o.o. ul. Klonowa 42, 42 -700 Lubliniec
3. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów w kryteriumCena ofertowa100%Opony BUNAR Sp. Z o.o. ul. Klonowa 42, 42 -700 Lubliniec 100,00 pkt.

4. W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Z poważaniem
Członek Zarządu(-) Waldemar Samsel


