
oznaczenie sprawy: SDS.321.1.2022
Środowiskowy Dom Samopomocy

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Świadczenie usług w zakresie przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Gliwicach w roku 2023"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOROSIŃSKI CZESŁAW
Jęczmienna 31, 44-190 Knurów z ceną 155 485,01 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r.
poz. 1710) (zwanej dalej ustawa Pzp) - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
Zgodnie z art. 255 pkt 3) Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień
publicznych.
Kwota oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednak
zgodnie z art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp " 3) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub
kosztu najkorzystniejszej oferty (...).".
.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt

w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium

doświadczenie
zawodowe opiekuna

Liczba pkt
w kryterium

czas podstawienia
pojazdu zastepczego

Łączna
punktacja

1.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
DOROSIŃSKI CZESŁAW
Jęczmienna 31,
44-190 Knurów

60,00 0,00 15,00 75,00

2.
ARTUR DERA - ARTOUR
3 MAJA 65/6,
41-800 ZABRZE

0,00 0,00 0,00 0,00

05-12-2022 r. Monika Paluch
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

05-12-2022 r. Magdalena Odrobina
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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