Wrocław, 24 września 2015 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/16/2014

Do:
Wykonawców biorących
udział w postępowaniu
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
i ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - Zamawiający: Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe 2017
Sp. z o.o – zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pn. „Usługa obsługi eventowej,
przechowywania, konserwacji materiałów brandingowych oraz transportu, przechowania oraz obsługi technicznej
namiotu sferycznego dla Zamawiającego do 31 grudnia 2015 roku” – Zamawiający roztrzygnął postępowanie i dokonał
wyboru najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający podaje n/w informacje:
I. WYBRANY WYKONAWCA:
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

Warunki





2

POWEREVENTS Paweł Haberka
Kompleksowa Organizacja Imprez, ul.
Stanisława Staszica 2E lok. 3, 55-011
Siechnice







cena ofertowa brutto zakresu 1 – cena brutto stałej obsługi eventowej:
9.594,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote)
cena ofertowa brutto zakresu 2a – stawka kilometrowa za transport
materiałów poza obszar gminy Wrocław : 2,95 zł (słownie: dwa 95/100
złotych)
cena ofertowa brutto zakresu 2b – stawka godzinowa brutto jednej
godziny pracy animatora/animatorki: 19,68 zł (słownie: dziewiętnaście
68/100 złotych)
cena ofertowa brutto zakresu 2c – stawka godzinowa brutto jednej
godziny pracy animatora/animatorki chodzących w strojach maskotek
TWG 2017: 36,90 zł (słownie: trzydzieści sześć 90/100 złotych)
cena ofertowa brutto zakresu 2d – cena brutto za wszystkie eventy bez
namiotu sferycznego: 71.955,00zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych)
cena ofertowa brutto zakresu 3 – cena brutto za wszystkie eventy z
udziałem namiotu sferycznego 30.750,0 0zł (słownie: trzydzieści tysięcy
siedemset pięćdziesiąt złotych)

Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy jest jedyną ważną ofertą w prowadzonym postępowaniu (niepodlegającą
odrzuceniu).
Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o.
Zarząd: Piotr Przygoński (Prezes), Michał Bobowiec (Wiceprezes), Małgorzata Mielnik-Jakubiszyn (Prokurent)
Kapitał zakładowy: 8.577.000,00 PLN
NIP:897 179 68 27 Regon 022358693 KRS 0000504742

II. OFERTY ODRZUCONE:
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu odrzucił oferty nr 1 złożoną przez Wykonawcę: POINTB S.C. Karolina
Krasuska-Synówka, Honorata Madej; Plac Muzealny 7/18, 50-35 Wrocław
Uzasadnienie faktyczne:
Wyżej wymieniony Wykonawca wskazał w Formularzu Ofertowym dwie ceny w pozycji pn. "Cena ofertowa brutto
zakresu 2a - stawka kilometrowa za transport materiałów poza obszar gminy Wrocław". Wykonawca podał we
wskazanej wyżej pozycji ceny w/g podziału:
1,85 zł bez namiotu sferycznego (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt pięć groszy)
3,08 zł z namiotem sferycznym (słownie: trzy złote osiem groszy)
Zamawiający oczekiwał natomiast, zgodnie z treścią SIWZ, podania w Formularzu Ofertowym w przedmiotowej pozycji
jednej ceny brutto.
Wskazana nieprawidłowość w Formularzu Ofertowym nie podlega uzupełnieniu (wyjaśnieniu) w trybie Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Uzasadnienie prawne:
Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
późn. zm.)

III. WYKONAWCY WYKLUCZENI:
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wykluczył żadnego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu.

IV. TERMIN ZAWARCIA UMOWY:
Zawarcie umowy z wyżej wymienionym wybranym Wykonawcą nastąpi po upływie terminu (tj. 5 dni) wskazanego w
art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.) od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

(-)
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