ZZP.271.1094.2018

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH
Zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
tel. (018) 443-53-08, fax (018) 443-78-63
http://www.nowysacz.pl, e-mail: urzad@nowysacz.pl,
Informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pn.:

Usługa zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i opiekunów na zajęcia
przeprowadzane na uczelniach wyższych w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska
Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO)"
nr RPMP.10.01.04-12-0102/18 w ramach Poddziałania 10.1.4 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zadanie I
1. Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono 0 ofert.
2. Ceny złożonych ofert:
a) Oferta z najniższą ceną: 7 061,00 zł brutto
b) Oferta z najwyższą ceną: 11 680,00 zł brutto
3. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
MruCon Group Sp. z o. o.
ul. Krótka 8
62-030 Luboń
b)

Cena wybranej oferty z VAT: 7 061,00 zł

c) Aspekty środowiskowe: Wykonawca będzie świadczył usługę pojazdem z normą emisji spalin
EURO 6
d) Wysokość kwoty ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podróży (na
każdego uczestnika i opiekuna dla każdego wyjazdu) - 20 000,00 zł.
e) Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria:
- cena - 60 %,
- aspekty środowiskowe - 20 %,

- wysokość ubezpieczenia uczestników wyjazdu edukacyjnego.
Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy, spełniająca wszystkie
wymogi Zamawiającego.
4. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
cena 60%

Liczba pkt
w kryterium
aspekty
środowiskowe
20%

Liczba pkt
w kryterium
wysokość
ubezpieczenia
uczestników
wyjazdu
edukacyjnego
20%

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

Razem

1

MruCon Group Sp. z o. o.
ul. Krótka 8
62-030 Luboń

2

Inventum Sp. z o.o
ul. Mikołaja Reja 20a
33-300 Nowy Sącz

36,27 pkt

20 pkt

20 pkt

76,27 pkt

3

B.P.U. Maxim Sp. z o. o.
ul. Sobieskiego 1a
33-300 Nowy Sącz

50,67 pkt

20 pkt

0 pkt

70,67 pkt

Zadanie II
1. Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono 0 ofert.
2. Ceny złożonych ofert:
a) Oferta z najniższą ceną: 9 399,00 zł brutto
b) Oferta z najwyższą ceną: 15 480,00 zł brutto
3. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a)

Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
MruCon Group Sp. z o. o.
ul. Krótka 8
62-030 Luboń

b)

Cena wybranej oferty z VAT: 9 399,00 zł

c)

Aspekty środowiskowe: Wykonawca będzie świadczył usługę pojazdem z normą emisji spalin
EURO 6

d)

Wysokość kwoty ubezpieczenia NNW dla uczestników i opiekunów w trakcie podróży (na
każdego uczestnika i opiekuna dla każdego wyjazdu) - 20 000,00 zł.

e)

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria:
- cena - 60 %,
- aspekty środowiskowe - 20 %,
- wysokość ubezpieczenia uczestników wyjazdu edukacyjnego.

Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy, spełniająca wszystkie
wymogi Zamawiającego.
4.

Lp.

Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
cena 60%

Liczba pkt
w kryterium
aspekty
środowiskowe
20%

Liczba pkt
w kryterium
wysokość
ubezpieczenia
uczestników
wyjazdu
edukacyjnego
20%

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

Razem

1

MruCon Group Sp. z o. o.
ul. Krótka 8
62-030 Luboń

2

Inventum Sp. z o.o
ul. Mikołaja Reja 20a
33-300 Nowy Sącz

36,43 pkt

20 pkt

20 pkt

76,43 pkt

3

B.P.U. Maxim Sp. z o. o.
ul. Sobieskiego 1a
33-300 Nowy Sącz

46,07 pkt

20 pkt

0 pkt

66,07 pkt

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Artur Bochenek
Zastępca Prezydenta
…………………………………………………………
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

