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

Przetarg nieograniczony:
 „Remont toalet w piwnicy oraz sanitariatu na II piętrze budynku Urzędu Miasta i 

Gminy Swarzędz (Ratusz), gmina Swarzędz”

Na podstawie art.  92  ustawy z   dnia  29 stycznia  2004 roku  Prawo  zamówień   publicznych, 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędza zawiadamia o wyniku postępowania.
Komisja przetargowa dokonała analizy złożonych ofert i postanowiła: 

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: Zakład Budowlano-Produkcyjny DACHBUD, ul. Słoneczna 36, 
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 okres związania ofertą. 
Odrzucić  ofertę  przetargową Wykonawcy:  Zakład Budowlano-Produkcyjny DACHBUD  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.

2. 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: Usługi Ogólnobudowlane REAL BUD Krzysztof Kiełczewski, 
os.  Kazimierza  Wlk.  6/8,  62-200  Gniezno  -  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 wniósł wadium 
do upływu terminu składania ofert.
Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Usługi  Ogólnobudowlane  REAL  BUD Krzysztof 
Kiełczewski  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:  FUR-BUD  Czesław  Furmaniak,  Joanna  Furmaniak-Misiak 
Spółka Cywilna, ul.  Górki  5B,  63-210 Żerków  -  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: FUR-BUD Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak-
Misiak,  Spółka  Cywilna 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:  POL  –  BUD  Ryszard  Polnik  -  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 zgodził się na 
przedłużenie  okresu  związania  ofertą  w  formie  faksu,  nie  dostarczył  jednak  do 
Zamawiającego oryginału – prawidłowo złożonego oświadczenia woli.
Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: POL – BUD Ryszard Polnik 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.

5. Pozostałe oferty uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto Suma punktów

1

Zakład Murarski 
Marek Dobieżyn
ul. Porzeczkowa 41
61-306 Poznań

250 120,71 zł 48,90 pkt

2

DEMIURG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Płowiecka 11/2
60-277 Poznań

217 676,28 zł 56,19 pkt

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
WINTER Sp. z o.o.
ul. Walki Młodych 14
62-030 Łuboń

281 024,01 zł 43,52 pkt

5

Lucyna Dukarska
Zakład Usług Ślusarskich wod.-kan. i c.o. „Dukarski”
ul. Osada 10
62-500 Konin

131 474,60 zł 93,03 pkt

8

Przedsiębiorstwo Budowlane  BODROM
Roman Siwiecki
ul. Gen. St. Maczka 16/8
60-651 Poznań

214 169,85 zł 57,11 pkt

9

MALBUD Zakład Remontowo Budowlany
Eugeniusz Nowak
ul. Zagłoby 5
60-177 Poznań

122 304,05 zł 100,00 pkt

5. Komisja  proponuje  wybór  oferty  nr  9  jako  ważnej  –  niepodlegającej  odrzuceniu  -  i 
najkorzystniejszej  z  punktu  widzenia  kryterium oceny  ofert  określonego  w  Specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia  –  najniższej  ceny  (cena  oferty  przetargowej  nr  9  po 
dochwaleniu  środków  mieści  się  w  kwocie  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 
sfinansowanie zamówienia publicznego). 

6. Celem podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 
winien  zgłosić się w dniu 22 marca 2012 roku do siedziby Zamawiającego.

                                                          ...............................................
                                                                      (podpis Kierownika zamawiającego)


