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ZPK.271.2.2018
Pabianice, dnia 08.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa i
montaż biletomatów stacjonarnych i mobilnych”
Miasto Pabianice, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic- Grzegorza
Mackiewicza, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579, z późn. zm.) informuje,
że w ww. postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:
MERA SYSTEMY Sp. z o.o.
ul. M. Langiewicza 16, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Cena oferty 1.271.328,00 zł
Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta spełniła
wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) i uzyskała 85 punktów w bilansie kryteriów opisanych w SIWZ (85
punktów ze 100). Jako jedyna złożona w postępowaniu oferta jest ofertą najkorzystniejszą.
Informacje dotyczące oferty wraz z punktacją przyznaną w poszczególnych kryteriach oceny
ofert oraz łączną punktacją zawiera tabela nr 1:
Tabela nr 1: Szczegóły oferty wraz z przyznaną punktacją
Nr Firmy i adresy Wykonawców Punkty (p) w
ofe
kryterium:
rty
Cena oferty
(brutto)

1. MERA SYSTEMY Sp. z o.o.
ul. M. Langiewicza 16,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Punkty (p) w
kryterium:

Punkty (p) w
kryterium:

Parametry biletomatu Gwarancja

1.271.328,00zł Szczegóły punktacji
przyznanej w
60 p
zakresie
parametrów
biletomatu
przedstawione są w
tabeli nr 2
25 p

Łączna
punktacja

2 lata
0p

85 p
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Tabela nr 2: Zaoferowane przez Wykonawcę warunki zamówienia w zakresie parametrów biletomatu
wraz z przyznanymi przez Zamawiającego punktami:
Lp.

Nazwa podkryterium

Zaoferowane rozwiązanie

Przyznane punkty (p)

Infokiosk w biletomatach
stacjonarnych (x21)

Wyodrębniony ekran infokiosku
w każdym biletomacie stacjonarnym
(oddzielny od ekranu sprzedaży biletów)

10p

1

2

Kamera z rejestratorem
w biletomatach
stacjonarnych (x22)

Zastosowanie 1 kamery z rejestratorem
w każdym biletomacie stacjonarnym

Płatności BLIK (x23)

Przygotowanie we wszystkich
biletomatach stacjonarnych i mobilnych
możliwości płacenia za pomocą polskiego
standardu płatności Blik

3

10p

5p

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww.
ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po przesłaniu
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy i nie później niż przed
upływem terminu związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.

Prezydent Miasta Pabianic
/-/Grzegorz Mackiewicz
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