OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAMAWIAJĄCY:
Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o.
z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
stosownie do § 57 Regulaminu udzielania zamówień w spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
w Szczecinie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/GZ/2011 Prezesa Zarządu Spółki Tramwaje
Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 1 czerwca 2011r. (ze zmianami:
Zarządzenie nr 18/GZ/2011 z dnia 13 października 2011r.),
zawiadamia, że:
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego
o wartości poniżej 400 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego
NA USŁUGĘ
pn.:

Zaprojektowanie przebudowy tramwajowej Zajezdni „Golęcin”
Sprawa nr 24/ZS/GZ/2013
dokonał wyboru:
oferty nr 1, którą złożył wykonawca: SYSTRA S.A. z siedzibą w Paryżu, 72-76 rue Henry Farman, 75015
Paryż, Francja. Oferta uzyskała na podstawie kryterium oceny ofert: „cena” – 100 %” – 100 pkt (łącznie 100 pkt).
UZASADNIENIE
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonego
w specyfikacji przetargowej (SP) w rozdz. XII pkt 1 - 2 – „cena” – 100%. Wykonawca wymieniony powyżej,
spełnia wymogi określone w SP złożył ofertę, która uzyskała wg powyższego kryterium 100 pkt (łącznie 100
pkt). Zamawiający dokonał zwiększenia środków finansowych na sfinansowanie zamówienia.
Zgodnie z przywołanym jw. kryterium przyznane punkty wynoszą odpowiednio:
oferta nr 1 – złożona przez wykonawcę: SYSTRA S.A. z siedzibą w Paryżu, 72-76 rue Henry Farman; 7505
Paryż: „cena” – 100,00 pkt; łącznie – 100,00 pkt;
oferta nr 3 – złożona przez wykonawcę: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Spółka z o.o.,
z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościuszki 68, 61-891 Poznań: „cena” – 67,77 pkt; łącznie – 67,77 pkt;
Oferta nr 4 – złożona przez wykonawcę: Konsorcjum: Studio AG Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul.
Panieńska 17, 70-535 Szczecin i Maciej Kasprzyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia
Projektowa Maciej Kasprzyk z siedzibą w Gryfinie, ul. Łużycka 16/8, 74-100 Gryfino: „cena” – 71,34 pkt;
łącznie – 71,34 pkt;
Oferta nr 5 – złożona przez wykonawcę: Konsorcjum: DECO Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul.
Wyspiańskiego 39/2, 70-497 Szczecin i IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A., z siedzibą w Bilbao,
Avenida de Zarandoa nr 23, 48015 Bilbao, Hiszpania: „cena” – 63,98 pkt; łącznie – 63,98 pkt.
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