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Swarzędz, 7 kwietnia 2009r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania
na:
" Dostawa mebli wraz z transportem i montażem do budynku przy ul. Poznańskiej
25 w Swarzędzu niezbędnych do uruchomienia Referatu Spraw Obywatelskich "
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia o wyniku postępowania Komisja przetargowa
dokonała analizy złożonych ofert.
1. Wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę Unikat Sp. J. P. Kasprzak, K.
Moellenbrock z Poznania w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Zamawiający
wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych
warunków lub złożyli dokumenty zawierające błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
Zamawiający w rozdziale 1 pkt 4.1 SIWZ wymagał od Wykonawców aby w celu
potwierdzenia

spełnienia warunku udziału w postępowaniu, posiadali ubezpieczenie OC z

tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 40.000,00 zł,
potwierdzone

kserokopią

polisy

a

w

przypadku

jej

braku

innymi

dokumentami

potwierdzającymi, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności.
Wykonawca do swojej oferty nie załączył kserokopii polisy ani innych dokumentów
potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności.
Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został wezwany
pismem z dnia 25 marca 2009 r. do uzupełnień brakujących dokumentów, w wyznaczonym
terminie do 1 kwietnia 2009 roku.
Wykonawca

uzupełnił

dokumenty

w

wyznaczonym

terminie,

jednakże

uzupełniony

dokument nie potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Załączona polisa
ubezpieczeniowa OC

z tytułu prowadzonej działalności opiewa na sumę gwarancyjną

10.000,00 zł.
W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 5 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2. Wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę Przedsiębiorstwo Meblowe
ZPChr Waldemar Nawrocki ze Starego Miasta w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wyklucza z postępowania
Wykonawców,

którzy

nie

złożyli

oświadczenia

o

spełnianiu

warunków

udziału

w

postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone
dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

Zamawiający w rozdziale 1 pkt 4.1 SIWZ wymagał od Wykonawców aby w celu
potwierdzenia

spełnienia warunku udziału w postępowaniu, posiadali ubezpieczenie OC z

tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 40.000,00 zł,
potwierdzone

kserokopią

polisy

a

w

przypadku

jej

braku

innymi

dokumentami

potwierdzającymi, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności.
Wykonawca do swojej oferty załączył kserokopię polisy na sumę gwarancyjną 30.000,00 zł,
która nie potwierdza, wymaganej przez zamawiającego sumy gwarancyjnej. Załączony do
oferty dokument nie potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 5 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Komisja złożone oferty pozostałych Wykonawców po uzupełnieniach dokumentów oraz
poprawieniu omyłek rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze
SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, postanowiła uznać za ważne i ocenić
je w sposób następujący:
Nr
oferty
2

3

4

5

6

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe
KARSTOL Stanisław Karbowski
ul. Starzyńskiego 9
83-200 Starogart Gdański
Spółdzielnia Inwalidów
ul. Padniewska 1
88-300 Mogilno
PPHU ALBA
Alicja Brzozowska i Leszek Brzozowski
ul. Kostrzyńska 20
61-042 Poznań
Mikomax Adam Wyczawski
ul. Obornicka 245
60-693 Poznań
Konsorcjum:
Lider konsorcjum: Towarzystwo
Gospodarcze MEBLOPOL Sp. z o.o.
ul. Bogusławskiego 11
60-214 Poznańskiej
Członek konsorcjum: POLMARCO Sp z o.o.
ul. Derdowskiego 6
84-360 Łeba

Cena

Ilość punktów

19.435,82 zł

85,81 pkt.

16.677,40 zł

100,00 pkt.

20.277,62 zł

82,25 pkt.

57.106,98 zł

29,20 pkt.

24.859,94 zł

67,09 pkt.

Biuro Techniczno-Handlowe
Rafał Rytwiński
28.441,25 zł
58,64 pkt.
7
os. Kosmonautów 1/17
61-621 Poznań
MABOR Sp. J.
25.008,58 zł
66,69 pkt.
9
ul. Wrzesińska 28
62-020 Swarzędz
4) Komisja proponuje wybór oferty nr 3 jako oferty ważnej i najkorzystniejszej z punktu widzenia
kryterium oceny ofert określonego w SIWZ - najniższej ceny. Oferta nr 3 uzyskała największą
liczbę punktów w kryterium oceny ofert a zatem została uznana za najkorzystniejszą dla
Zamawiającego.

