
BZP. 271-16/2012                                                                       Swarzędz, dnia 24 . 05 . 2012r.
Numer pisma: BZP. 271-0016/021/2012

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

Przetarg nieograniczony:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 
w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 20

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 2010r. nr 113, poz. 759 
z późn. zm.) Wykonawcę: ODNOWA Modlibowscy spółka jawna, ul. Rogozińska 5, 62-085 
Skoki  -  „Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się również 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 oferta”,  oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo 
zamówień publicznych - „Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 
Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium na cały okres związania ofertą licząc od dnia  
otwarcia ofert do dnia 5 czerwca 2012 roku. Wykonawca wniósł wadium w formie gwarancji  
ubezpieczeniowej ważnej jedynie do dnia 30.05.2012 roku.
Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy: ODNOWA  Modlibowscy  spółka  jawna, 
ul. Rogozińska 5, 62-085 Skoki 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.  Na  podstawie  art.  24  ust.  4  ustawy  Prawo 
zamówień  publicznych  ofertę  wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za  odrzuconą  (na 
podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający  nie  wzywał 
Wykonawcy  do  uzupełnienia  brakujących  oświadczeń  lub  dokumentów,  gdyż  mimo  ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu).

2. Złożone  pozostałe  oferty –  po  uzupełnieniu  brakujących  oświadczeń/dokumentów  przez 
Wykonawców: Firma Ogólnobudowlana  IZO –  BUD Piotr  Kwiatkowski,  PB-H REMBUDEX 
Sp.j. Wojciech i Renata Kucińscy i PB Jack-Bud Jacek Grabowski (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
Firma Ogólnobudowlana IZO – BUD 
Piotr Kwiatkowski
ul. Ogrodowa 45, 62-070 Dopiewo

454 238,94 zł 100,00 pkt

2
Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe REMBUDEX Sp. j. 
Wojciech i Renata Kucińscy
ul. Łukowska 10, 64-600 Oborniki

674 000,00 zł 67,39 pkt

3
POL-BUD Ryszard Polnik 
ul. Łukaszewicza 47, 62-060 Stęszew 589 841,53 zł 77,01 pkt

4
Przedsiębiorstwo Budowlane Jack-Bud Jacek Grabowski
os. B. Chrobrego Pawilon 110, 60-681 Poznań 737 056,98 zł 61,63 pkt



5
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe INTER – BUD 
Przemysław Grabowski
Międzylesie 1A, 64-610 Rogoźno

493 230,00  zł 92,09 pkt

7
ARKON-BUD Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz
ul. Zielna 5, 62-200 Gniezno 499 601,29  zł 90,92 pkt

3. Oferta  nr 1  Wykonawcy:  Firma  Ogólnobudowlana  IZO  –  BUD  Piotr  Kwiatkowski, 
ul.  Ogrodowa  45,  62-070  Dopiewo 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  30 . 05 . 2012 roku.


