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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym 

„Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 (etap I) oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Wrzesińskiej i Szklarniowej, budowa kanalizacji 

deszczowej w ul. Sołeckiej i Szklarniowej na odcinkach o nawierzchni 
umocnionej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej (etap II)

Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia, że 
postanawia:

1. Odrzucić  ofertę  przetargową Wykonawcy: HEN-K Inwestycje,  Handel,  Marketing Henryk 
Krzekotowski, ul. Budowlanych 10 m 4, 62-081 Baranowo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”. 
Zamawiający wezwał  pismem z dnia  6  maja 2011r.  Wykonawcę do wyjaśnienia  kwestii 
rażąco niskiej ceny w złożonej ofercie przetargowej. W wyznaczonym przez zamawiającego 
terminie do dnia 10 maja 2011r. Wykonawca nie przedłożył stosownych wyjaśnień. 
Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający odrzuca ofertę 
wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  z 
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia” – Wykonawca nie złożył wyjaśnień w przedmiotowej kwestii rażąco 
niskiej ceny.  

2. Złożone  oferty  –  po  uzupełnieniu  brakującego  oświadczenia  przez  Wykonawcę:  BBF 
Sp. z o.o.  (na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) - uznać za 
ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto

Suma punktów

1

Zachodnie Centrum Konsultingowe
„EURO – INVEST” Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 111/307
66-400 Gorzów Wlkp.

97785,00 zł
w tym:

I etap – 32595 zł
II etap – 65190 zł

82,64 pkt

2

SEWA Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
Ewa Słowińska
ul. Rybaki 18/9
61-884 Poznań 

80811,00 zł
w tym:

I etap – 64206 zł
II etap – 16605 zł

100,00 pkt

4

BBF Sp. z o.o. 
ul. Dąbrowskiego 461
60-451 Poznań 

104304,00 zł
w tym:

I etap – 72324 zł
II etap – 31980 zł

77,48 pkt



3. Oferta nr 2 – Wykonawcy: SEWA Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Ewa Słowińska, 
ul. Rybaki 18/9, 61-884 Poznań 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. 

4. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia 
w dniu 18 . 05 . 2011 roku.


