
BZP.341-36/08    Swarzędz, dnia 15 maja 2008 roku.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Postępowanie przetargowe realizowane w trybie zapytania o cenę na:

       Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 
i Gminy Swarzędz

        Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  prawo  zamówień 

publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego 

postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Komisja przetargowa dokonała analizy złożonych ofert i postanowiła:

1. Wykluczyć z postępowania przetargowego Wykonawcę: Usługi Geodezyjno – Kartograficzne 

Jacek Andrzejewski na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 w powiazaniu z art. 22 ust.1 pkt 1 

ustawy prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 82, poz. 560).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: .... wykonawców, którzy nie spełniają 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3.

Zamawiający określił w punkcie 4 rozdział I SIWZ wymagania stawiane wykonawcom. W 

punkcie  4.1 lit a) Zamawiający wymagał, aby Wykonawcy: „posiadali uprawnienia zawodowe z 

zakresów: 1- geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, 

i 2- rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji dla 

celów prawnych”. 

Wykonawca  załączył do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty, z których wynika jednak, 

iż wymagany warunek nie został spełniony, bowiem Kierownik Zespołu Wykonawcy posiada 

jedynie uprawnienia zawodowe w pierwszym zakresie, a nie jak wymagał Zamawiający w 

zakresie 1 i 2.  

W związku z powyższym Wykonawca Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Jacek Andrzejewski 

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

2. Złożone, pozostałe oferty uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena jako kryterium
(dla celów porównawczych) Ilość punktów

1

Usługi Geodezyjno – kartograficzne
Grzegorz Kopiński
ul. Spacerowa 4
62-300 Września

269.742,00 zł 88,63



3

Maciej Mądry Geodeta Uprawniony
ul. Lipowa 27 Potasze

62-005 Owińska 239.943,50 zł 99,63

4
GEODAX Dawid Kniat

Siekierki Małe 16
62-025 Kostrzyn

279.258,00 zł 85,61

5

Zakład Usług Geodezyjno – 
Kartograficznych

Włodzimierz Czerniak
ul. Średzka 34a

62-021 Paczkowo

239.059,00 zł 100

3. Wobec powyższej oceny Komisja proponuje wybór  oferty nr 5 jako oferty ważnej, która 

uzyskała  największą  liczbę  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  a  zatem została  uznana  za 

najkorzystniejszą dla Zamawiającego.
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