Informacja o wyniku postępowania
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00032.2019
l.dz.: ZP.ZD-00541/19

Data:
17.06.2019 r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się
na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Poznańskiego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1986 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez
Logistyka Odpadów Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40 – 085 Katowice, w której zaproponowano:
− cenę jednostkową brutto za demontaż 1 kg wyrobów zawierających azbest wraz z zapakowaniem, transportem
i przekazaniem na składowisko – 0,22 zł;
− cenę jednostkową brutto za zapakowanie, transport i przekazanie na składowisko 1 kg zdeponowanych wyrobów
zawierających azbest – 0,62 zł;
− do realizacji zamówienia wykorzystanie środków transportu o klasie emisji spalin EURO z grupy III;
− odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone czynności w zakresie
demontażu i/lub zapakowania, transportu i przekazania na składowisko wyrobów zawierających azbest – 1.
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała najwyższą liczbę punktów
w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny.
Złożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego wymogi.
Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie
zadania, tj.: do wysokości 588.000,00 zł brutto, jednak nie dłużej niż do 25.10.2019 r.
Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom:
Kryteria oceny ofert

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
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Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02 – 674 Warszawa
RENOVO s.c.
Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski
ul. Herlinga – Grudzińskiego 48/8, 91 – 498 Łódź
AM Trans Progres Sp. z o.o.
Złotniki, ul. Krzemowa 1. 62 – 002 Suchy Las
Logistyka Odpadów Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40 – 085 Katowice

Odsetek osób
Łączna
zatrudnionych
liczba
na podstawie
przyznanych
umowy
punktów
o pracę – 25%

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18, pok. 103A w dniu 26.06.2019 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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