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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) niniejszym
zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zamawiającego: Państwowy Instytut Weterynaryjny –
Państwowy Instytut Badawczy,
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, postępowaniu
wykonawczym do umowy ramowej nr DZ-2501/444/14/5 z dnia 16.01.2015 r., wybrano jako
najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1, którą złożył Wykonawca:
MCI Sp. z o. o.
Ul. Pilotów 2, 31 – 462 Kraków
Oferta powyższego Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w zawartej umowie ramowej NR DZ-2501/444/14/5 z dnia 16.01.2015 r. oraz w
zaproszeniu do złożenia oferty znak: SSP-2501/196/15/16 z dnia 2016-01-29 (kryteria: cena
biletu- 90%, utrzymanie stałej ceny rezerwacji 10 %).
W/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,
jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz jego oferta uzyskała w ostatecznej ocenie punktowej
największą łączną ilość punktów wynoszącą: 100,00 pkt.
Liczba punktów przyznanych na podstawie kryterium cena biletu: 90,00 pkt.
Liczba punktów przyznanych na podstawie kryterium utrzymanie stałej ceny rezerwacji: 10,00 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr
oferty

Nazwy firm i adresy Wykonawców

Cena brutto
oferty/PLN

Oferowany czas
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ceny rezerwacji

Liczba
przyznanych
punktów w
kryterium
oceny ofert:
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Liczba
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przyznanych
przyznanych
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1

MCI Sp. z o. o.
ul. Pilotów 2, 31 - 462 Kraków

2 146,46 1 - 2 doby tj. do
2016-01-30

90,00

10,00

100,00

2

POLOT Jerzy Furtak
ul. Jasna 6, 20 - 077 Lublin

2 148,06 1 - 2 doby tj. do
2016-01-31

89,93

10,00

99,93
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