
BZP. 341-87/08                                                                                   Swarzędz, 06 . 11 . 2008r.

-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
-Wykonawcach wykluczonych z postępowania

-Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Przetarg nieograniczony:

„Remont świetlicy wiejskiej w Uzarzewie -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”

Zamawiający postanawia:
1. Na podstawie  art.  24  ust.  2   pkt  3)  ustawy Prawo  zamówień  publicznych wykluczyć  z  postępowania 

przetargowego  ofertę  Wykonawcy  „PRAXI”  Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe  Budownictwa  Borucki 
Leszek, Krzyszkowo, ul. Obornicka 8B, 62-090 Rokietnica.
Wykonawca który w określonym terminie nie złożył oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu lub który złożył dokumenty zawierające błędy został wezwany zgodnie 
z  art.  26  ust.  3  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  do  ich  uzupełnienia  w wyznaczonym terminie. 
Wykonawca nie  uzupełnił  wymaganych dokumentów/oświadczeń określonych w piśmie  do  Wykonawcy 
z dnia 30 października 2008 roku. 

Na  podstawie  art.  89  ust  1  pkt  5)  ustawy Prawo zamówień  publicznych zamawiający  odrzuca ofertę 
Wykonawcy wykluczonego z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia:  „Zamawiający odrzuca 
ofertę,  jeżeli  została  złożona przez  Wykonawcę wykluczonego  z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

2. Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo  zamówień  publicznych (z późn. zm.), 
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  zawiadamia,  iż  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania 
przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 3 Wykonawcy:

„DOBRE OKNA”  Marek Bronowicki
ul. Poznańska 62A

62-080 Tarnowo Podgórne

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto Suma 
punktów

2 „GRAF” Firma Wielobranżowa S.j.
ul. Zakopiańska 201
60-467 Poznań

42738,41 zł 79,93

3 „DOBRE OKNA”  Marek Bronowicki
ul. Poznańska 62A
62-080 Tarnowo Podgórne

34160,00 zł 100,00

3. Oferta Wykonawcy nr 3 jest najkorzystniejszą i ważną – niepodlegającą odrzuceniu - ofertą przetargową 
złożoną  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Oferta  przetargowa  Wykonawcy  uzyskała  maksymalną 
i najwyższą ilość punktów w kryterium udziału w postępowaniu przetargowym określonym w treści SIWZ: 
najniższa cena – 100,00 punktów. 
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