
Szczecin, dnia 28.01.2019 r.

ZZ-2380-1/19

na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  na  usługi  społeczne  i  inne  szczególne  usługi  dla  zamówienia  publicznego

prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na „świadczeniu

usługi polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni służbowych

Sekcji  Konnej  Wydziału  Prewencji  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Szczecinie  wraz

z podstawową  opieką  weterynaryjną  oraz  zoohigieniczną  i  usługą  podkuwniczą  oraz

wynajmem pomieszczeń dla policjantów jeźdźców”

  

Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający zawiadamia o :

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej

przez Wykonawcę:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

AKADEMICKI OŚRODEK JEŹDZIECKI
ul. Piastów 17
70-310 Szczecin

za cenę  389.664,00 zł brutto

2) nazwach albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w kryterium oceny ofert (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów 

wg kryterium cena

Liczba punktów 

wg kryterium

zatrudnienia na

umowę o pracę

Łączna suma punktów

 wg kryteriów

1
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie 
AKADEMICKI OŚRODEK 
JEŹDZIECKI
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
faks: 91 449 40 14

mail: rektor@zut.edu.pl

80,00 20,00 100,00

Uzasadnienie  faktyczne: wybrana oferta  nie  podlegała  odrzuceniu,  była  jedyną ofertą  złożoną  w tym

postępowaniu i uzyskała maksymalną ilość punktów. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu.  

3) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp):

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);
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4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):

Zgodnie  z  art.  102   ustawy  Pzp  dynamiczny  system  zakupów  dotyczy  wyłącznie  postepowań

dwuetapowych.

Zgodnie z art. 18a pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – zmieniającej ustawę Prawo zamówień

publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy -  Prawo zamówień publicznych  oraz niektórych innych

ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1603) proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma na nr faksu

(91) 82-11-477 lub na e-mail:  zzp@sc.policja.gov.pl

OTRZYMAŁEM/AM

…..................................

       data i podpis

        

                  ….................................................................
(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej)

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.
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