
BZP. 271-34/2011                                                                       Swarzędz, dnia 15 lutego 2012r.
Numer pisma: BZP. 271-0031/045/2011

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

Przetarg nieograniczony:

Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, 
Sołeckiej, Włodarskiej, Kmiecej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, 

Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego 
w Jasiniu, gm. Swarzędz

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. Wykluczyć  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w oparciu  o  art.  24  ust.  2  pkt  2) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2010r. nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INFRA 
Sp.  z  o.o.,  ul.  Podmiejska  15c,  skr.  poczt.  529,  66-400  Gorzów Wlkp.  -  zamawiający 
wyklucza z  postępowania  Wykonawców,  którzy  „nie  wnieśli  wadium do  upływu terminu 
składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa  w 
art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą” – Wykonawca 
nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INFRA 
Sp. z o.o., ul. Podmiejska 15c, skr. poczt. 529, 66-400 Gorzów Wlkp. na podstawie art. 89 
ust.  1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 
została  złożona  przez wykonawcę wykluczonego z  udziału  w postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”. Oferta przetargowa została złożona 
przez Wykonawcę wykluczonego z  udziału  w postępowaniu przetargowym.

Ponadto  odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo  Inżynieryjno-
Budowlane INFRA Sp. z o.o., ul. Podmiejska 15c, skr. poczt. 529, 66-400 Gorzów Wlkp. 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 15 grudnia 2011r. Wykonawcę do wyjaśnienia kwestii 
rażąco niskiej ceny w złożonej ofercie przetargowej. W wyznaczonym przez zamawiającego 
terminie  do  dnia  21  grudnia  2011r.  -  końca  wyznaczonego  terminu  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. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) Wykonawcę: Instal - Kar Zakład Sieci Instalacji Gaz., Wod., Kan. i C.O. Bogdan 
Karolczak,  ul.  Sierpowa  28,  61-307  Poznań -  zamawiający  wyklucza  z  postępowania 
Wykonawców,  którzy  nie  wykazali  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu. 
Wykonawca nie uzupełnił w terminie  do dnia 21 . 12 . 2011r. oświadczeń/dokumentów w 
złożonej ofercie przetargowej w zakresie drugiej wymaganej roboty.
Wykonawca nie uzupełnił:
1)Wykazu  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym   do  wykazania   spełniania 
warunku  wiedzy  i  doświadczenia,  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed 



upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — 
w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z 
ZAŁĄCZNIKIEM  NR  3  i Rozdziałem  nr  1  pkt  4.1),  oraz  załączenia  dokumentu 
potwierdzającego,  że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej  i 
prawidłowo ukończone w zakresie warunku: 

– wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  co 
najmniej dwie   roboty polegające na budowie sieci wodociągowej o długości co 
najmniej  1000m każda    ,  potwierdzone  dokumentem,  że  roboty  te  zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  ,

Zarówno  w  wykazie  zgodnie  z  załącznikiem  nr  3  do  oferty  Wykonawcy  –  „Wykaz  
wykonywanych w ciągu ostatnich pięciu lat zamówień” (strona 5 oferty według oznaczeń  
Wykonawcy) jak i  w referencji  dotyczącej  budowy sieci  wodociągowej od miejscowości  
Konarskie  do  wsi  Czołowo  (strona  7  oferty)  brak  jest  dokładnie  określonego  terminu 
wykonania zamówienia istotnego z punktu widzenia warunku udziału w postępowaniu - 
wykonania robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania  
ofert.  Wykonawca  w  ofercie  wykazał  jedynie  jedną  robotę  budowlaną  spełniającą 
przedmiotowe warunki zamówienia (referencja strona 9 oferty). Referencja z strony 11 
oferty brak wymaganej długości sieci wodociągowej – tylko 565 m. 
Wykonawca  uzupełnił  załącznik  nr  3  z  dokładnym  terminem  wykonania  zamówienia 
i  protokołem  odbioru  roboty  -  uzupełnione  dokumenty  nie  potwierdzają  wymaganego 
przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

Ponadto Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 
2)  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  dnia 
25.06.2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: Instal - Kar Zakład Sieci Instalacji 
Gaz.,  Wod.,  Kan.  i  C.O.  Bogdan  Karolczak  -  zamawiający  wyklucza  z  postępowania 
Wykonawców,  którzy  „nie  wnieśli  wadium  do  upływu  terminu  składania  ofert,  na 
przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo 
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził się na 
przedłużenie okresu związania ofertą. 

Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Instal - Kar Zakład Sieci Instalacji Gaz., Wod., 
Kan. i C.O. Bogdan Karolczak na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  -  „Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę 
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do 
składania  ofert”.  Oferta  przetargowa została  złożona  przez Wykonawcę wykluczonego  z 
udziału w postępowaniu przetargowym.

3. Wykluczyć  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w oparciu  o  art.  24  ust.  2  pkt  2) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2010r. nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: KADA – BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o., 85-188 
Bydgoszcz, ul. Wydmy 3 - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy „nie 
wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą 
lub w terminie, o którym mowa  w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili  się na przedłużenie 
okresu związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania 
ofertą. 

Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  KADA  –  BIS  Grupa  Budowlana  Sp.  z  o.o., 
85-188 Bydgoszcz, ul. Wydmy 3 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  -  „Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę 
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do 
składania  ofert”.  Oferta  przetargowa została  złożona  przez Wykonawcę wykluczonego  z 
udziału  w postępowaniu przetargowym.

4. Wykluczyć  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w oparciu  o  art.  24  ust.  2  pkt  2) 
ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. z dnia  2010r. 
nr 113,  poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: PHU Hydromel  Sp z o.o.,  98-200 Sieradz, 
ul. Zakładników 17/19 - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy „nie 
wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą 
lub w terminie, o którym mowa  w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili  się na przedłużenie 



okresu  związania  ofertą”  –  Wykonawca   wyraził  jedynie  zgodę  na  przedłużenie  okresu 
związania ofertą do dnia 26.02.2012r. Wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres 
związania ofertą do dnia 27.02.2012r.

Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  PHU  Hydromel  Sp  z  o.o.,  98-200  Sieradz, 
ul.  Zakładników  17/19na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych  -  „Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę 
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do 
składania  ofert”.  Oferta  przetargowa została  złożona  przez Wykonawcę wykluczonego  z 
udziału  w postępowaniu przetargowym.

5. Wykluczyć  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w oparciu  o  art.  24  ust.  2  pkt  2) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2010r. nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ.-EKON 
S.A., 62-500 Konin, ul. Pociejewo 3 - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, 
którzy  „nie  wnieśli  wadium  do  upływu  terminu  składania  ofert,  na  przedłużony  okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa  w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu 
związania ofertą. 

Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo  Inżynierii  Środowiska  INŻ.-
EKON S.A. 62-500 Konin, ul. Pociejewo 3 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych  -  „Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez 
wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub 
niezaproszonego do składania ofert”. Oferta przetargowa została złożona przez Wykonawcę 
wykluczonego z  udziału  w postępowaniu przetargowym.

6. Wykluczyć  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w oparciu  o  art.  24  ust.  2  pkt  2) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2010r. nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: PBT ZACHÓD Sp. z o.o., ul. Polna 1A, 62-025 
Kostrzyn   -  zamawiający  wyklucza  z  postępowania  Wykonawców,  którzy  „nie  wnieśli 
wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 
terminie, o którym mowa  w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili  się na przedłużenie okresu 
związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: PBT ZACHÓD Sp. z o.o., ul. Polna 1A, 62-025 
Kostrzyn   na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  - 
„Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego 
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”. 
Oferta  przetargowa  została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału 
w postępowaniu przetargowym.

7. Wykluczyć  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w oparciu  o  art.  24  ust.  2  pkt  2) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2010r. nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: WUPRINŻ S.A., 60-465 Poznań, ul. Straży Ludowej 
35 - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy „nie wnieśli wadium do 
upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o 
którym mowa  w art.  46 ust.  3, albo nie zgodzili  się na przedłużenie okresu związania 
ofertą” – Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  WUPRINŻ  S.A.,  60-465  Poznań,  ul.  Straży 
Ludowej  35  na podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  - 
„Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”. 
Oferta  przetargowa  została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z   udziału   w 
postępowaniu przetargowym.

8. Wykluczyć  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w oparciu  o  art.  24  ust.  2  pkt  2) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2010r. nr 
113,  poz.  759  z  późn.  zm.)  Wykonawcę:  PHU  DAMAR  Damian  Klebba,  Radoszewo, 
ul.  Łąkowa 21, 84-107 Starzyno - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, 



którzy  „nie  wnieśli  wadium  do  upływu  terminu  składania  ofert,  na  przedłużony  okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa  w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu 
związania ofertą. 

Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  PHU DAMAR Damian  Klebba,  Radoszewo,  ul. 
Łąkowa 21, 84-107 Starzyno na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  -  „Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę 
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do 
składania  ofert”.  Oferta  przetargowa została  złożona  przez Wykonawcę wykluczonego  z 
udziału  w postępowaniu przetargowym.

9. Wykluczyć  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w oparciu  o  art.  24  ust.  2  pkt  2) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2010r. nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A., 
ul. Poznańska 71a, 63-200 Jarocin - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, 
którzy  „nie  wnieśli  wadium  do  upływu  terminu  składania  ofert,  na  przedłużony  okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa  w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu 
związania ofertą. 

Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych  DROBUD 
S.A., ul. Poznańska 71a, 63-200 Jarocin na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych  -  „Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez 
wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub 
niezaproszonego do składania ofert”. Oferta przetargowa została złożona przez Wykonawcę 
wykluczonego z  udziału  w postępowaniu przetargowym.

10. Wykluczyć  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w oparciu  o  art.  24  ust.  2  pkt  2) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2010r. nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: AQUANET Krzesinki Sp. z o.o., ul. Przemyska 5, 
61-324 Poznań - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy „nie wnieśli 
wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 
terminie, o którym mowa  w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili  się na przedłużenie okresu 
związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: AQUANET Krzesinki Sp. z o.o., ul. Przemyska 5, 
61-324 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
„Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”. 
Oferta  przetargowa  została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z   udziału   w 
postępowaniu przetargowym.

11. Wykluczyć  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w oparciu  o  art.  24  ust.  2  pkt  2) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2010r. nr 
113,  poz.  759  z  późn.  zm.)  Wykonawcę:  Konsorcjum:  Lider  -  Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe  HYDROGAZ  Zbigniew  Kluj,  60-101  Poznań,  ul.  Rosnowska  22,  PDI 
HYDROGAZ Waldemar Kluj, ul. Wschodnia 2, 62-064 Plewiska  - zamawiający wyklucza z 
postępowania Wykonawców, którzy „nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, 
na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa  w art. 46 ust. 3, 
albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą” – Wykonawca nie zgodził się 
na przedłużenie okresu związania ofertą. 

Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Konsorcjum:  Lider  -  Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe  HYDROGAZ  Zbigniew  Kluj,  60-101  Poznań,  ul.  Rosnowska  22,  PDI 
HYDROGAZ Waldemar Kluj, ul. Wschodnia 2, 62-064 Plewiska na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została 
złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub  niezaproszonego  do  składania  ofert”.  Oferta  przetargowa  została  złożona  przez 
Wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu przetargowym. 



12. Złożone pozostałe oferty – po uzupełnieniu brakujących oświadczenia/dokumentów przez 
Wykonawców:  Przedsiębiorstwo  PEK-MEL  Witold  Czapla,  Krzysztof  Cichorek  Sp.  j. 
i Konsorcjum P.W. Hydrogaz Zbigniew Kluj, PDI Hydrogaz Wadlemar Kluj (na podstawie 
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz po wezwaniu Wykonawcy: Infra 
Sp. z o.o. w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia (na podstawie art. 90 ust. 1 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

5

HYDROBUDOWA 9 S.A.

Wysogotowo, ul. Skórzewska 35

62-081 Przeźmierowo 

1 417 673,40 zł 72,35 pkt

6

FUR-BUD 

Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak-Misiak s.c.

63-210 Żerków, ul. Żeromskiego 6 (obecnie Górki 5B)

1 025 742,12 zł 100,00 pkt

11

Przedsiębiorstwo HYDRO-GAZ Swarzędz 

Henryk Wojtkiewicz 

62-020 Swarzędz, ul. Bednarska 7

1 350 540,00 zł 75,95 pkt

12

Konsorcjum:

Hydroland i Hydroinstal Sp. z o.o.

Garby, ul. Transportowa 1

62-020 Swarzędz

DANKAR Usługi Budowlane Wod-Kan i C.O.

Kosztorysowanie Danuta Pyssa

Rogoźno, Nienawiszcz 23 

1 100 000,00 zł 93,25 pkt

16

Przedsiębiorstwo PEK-MEL 

Witold Czapla, Krzysztof Cichorek s.j.

ul. Armii Poznań 27

64-600 Oborniki 

1 350 540,00 zł 75,95 pkt

13. Oferta nr 6 Wykonawcy: FUR-BUD Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak-Misiak s.c. 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. 

14. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia 
w dniu 22 . 02 . 2012 roku.


