OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAMAWIAJĄCY:
Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o.
z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
stosownie do § 57 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w Spółce

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 4/GZ/2014 Prezesa Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2014r. ze zm.,
zawiadamia, że:
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego sektorowego
(o wartości poniżej 443 000 euro)
na

„Dostawy piasku płukanego, tłucznia kolejowego, czarnoziemu
i piasku hamulcowego na potrzeby Spółki Tramwaje Szczecińskie
Sp. z o.o. w Szczecinie”
Sprawa nr 1/ZS/DZ/2019
I.

dokonał wyboru w częściach I, IV oraz V następujących ofert:
w części I - oferty nr 1, którą złożył wykonawca: Szczecińskie Kopalnie Surowców
Mineralnych S.A., z siedzibą w Szczecinie, ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin,
• w częściach: IV oraz V - oferty nr 2, którą złożył wykonawca: KRUSZYWA Sp. z o.o., z siedzibą
w Zawadzie, ul. Luboszycka 60, 46-022 Luboszyce.
•

Na podstawie kryterium oceny ofert (cena 100%) oferty ww. wykonawców otrzymały, odpowiednio
w częściach – po 100,00 pkt (łącznie po 100 pkt).
II. W częściach: II oraz III zamawiający unieważnił postępowanie działając na podstawie § 36 Regulaminu
w związku z zapisem specyfikacji przetargowej (SP) ujętym w rozdz. XVII, ponieważ w tych częściach
nie złożono żadnej oferty.
UZASADNIENIE
Wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany zgodnie z SP (rozdz. XII pkt 1-2) według kryterium „cena” –
100%. Oferty ww. wykonawców otrzymały wg przywołanego kryterium 100 pkt, łącznie 100 pkt.
Wykonawcy wymienieni powyżej, spełniają wymogi określone w SP oraz złożyli oferty (odpowiednio
w częściach) niepodlegające pominięciu, które łącznie nie przekraczają kwoty, jaką zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie rozstrzygniętych części zamówienia.
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Zgodnie z przywołanym kryterium przyznane punkty wynoszą odpowiednio:
•

Oferta nr 1 złożona przez wykonawcę: Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.,
z siedzibą w Szczecinie, ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin:
w części I – 100,00 pkt;

•

Oferta nr 2 złożona przez wykonawcę: KRUSZYWA Sp. z o.o., z siedzibą w Zawadzie,
ul. Luboszycka 60, 46-022 Luboszyce:
w części IV – 100,00 pkt;
w części V – 100,00 pkt.

PREZES ZARZĄDU

Krystian Wawrzyniak

………………………..
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