Knurów, dnia 21.01.2021 r.
nr sprawy: ZP.271.2.51.2020
nr dokumentu: ZP.KW……..2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Knurów
oraz zapewnienie im opieki w schronisku
GMINA KNURÓW , 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, woj.
śląskie, pow. gliwicki, tel. 32 235-10-17, fax 32 235-15-21 na podstawie art. 92 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) w związku z art. 90 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowa dzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 z późn. zm.) ,
informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.
Na realizatora zamówienia wybrano:
Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowe KONKRET Anna Kornas
ul. Wyczółkowskiego 34/1, 41-902 Bytom
Cena za prawidłowe wykonanie i realizację obowiązków wymienionych w § 2 ust. 3 - 18 wzoru
umowy: 284.400,00 zł
Cena za przejęcie wszystkich psów i kotów należących do Gminy Knurów a pozostających na
dzień 31.01.2021 r. u dotychczasowego Wykonawcy wraz z przetransportowaniem zwierząt : 1zł,
Czas odłowienia psów: do 20 minut
Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy
zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII ust. 2 SIWZ
Nr ZP.271.2.51.2020 z dnia 30.12.2020 r., oraz jest zgodna z wymaganiami ustawy - Prawo
zamówień publicznych i SIWZ. Oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną
ofertom w kolejności przyznanych punktów

LP.

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
i adres wykonawcy

1. Przedsiębiorstwa Handlowo

Usługowe KONKRET
Anna Kornas
ul. Wyczółkowskiego 34/1
41-902 Bytom
Cena za prawidłowe wykonanie i
realizację obowiązków
wymienionych w § 2 ust. 3 - 18
wzoru umowy: 284.400,00 zł
Cena za przejęcie wszystkich psów

Liczba punktów uzyskanych
Liczba punktów
w kryterium:
uzyskanych
Cena za przejęcie
w kryterium: Cena wszystkich psów i Liczba punktów
za prawidłowe wy- kotów należących
uzyskanych
konanie i realizację do Gminy Knurów
w kryterium:
obowiązków wya pozostających na Czas odłowiemienionych w § 2
dzień 31.01.2021 r. nia psów- 40%
ust. 3 - 18 wzoru u dotychczasowego
umowy - 55 %
Wykonawcy wraz z
przetransportowaniem zwierząt- 5%

55,00

5,00

40,00

Łączna
punktacja

100,00
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LP.

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania
i adres wykonawcy

Liczba punktów uzyskanych
Liczba punktów
w kryterium:
uzyskanych
Cena za przejęcie
w kryterium: Cena wszystkich psów i Liczba punktów
za prawidłowe wy- kotów należących
uzyskanych
konanie i realizację do Gminy Knurów
w kryterium:
obowiązków wya pozostających na Czas odłowiemienionych w § 2
dzień 31.01.2021 r. nia psów- 40%
ust. 3 - 18 wzoru u dotychczasowego
umowy - 55 %
Wykonawcy wraz z
przetransportowaniem zwierząt- 5%

Łączna
punktacja

i kotów należących do Gminy
Knurów a pozostających na dzień
31.01.2021 r. u dotychczasowego
Wykonawcy wraz z
przetransportowaniem zwierząt: 1zł,
Czas odłowienia psów: do 20 minut

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Krystyna Kostelecka
podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej

Kopia:
ZP a/a
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