Numer pisma: BZP. 271-030/013/2012

Swarzędz, dnia 12 października 2012r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
–
informacja o wynikach postępowania Przetarg nieograniczony:
„Budowa wraz z dostawą i montażem 56 minioczyszczalni na terenie Gminy
Swarzędz w miejscowościach Wierzenica, Sarbinowo, Puszczykowo Zaborze,
Sokolniki Gwiazdowskie – etap I”
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 oferty 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 2010r. nr 113, poz. 759 z
późn. zm.) Wykonawcę: ALTRANS Alicja Tomczak, ul. Słowackiego 67, 63-800 Gostyń 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 do dnia 27.09.2012r. (dzień otwarcia ofert przetargowych) złożył u
Zamawiającego Gwarancję Ubezpieczeniową Zapłaty Wadium ważną od dnia 25.09.2012r.
do 25.10.2012r. , która nie jest ważna w całym okresie związania ofertą - od dnia
27.09.2012r. Do dnia 26.10.2012r.
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: EKO-DBAJ Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający pismem z dnia 5.10.2012r wezwał wykonawcę do uzupełnień dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie
uzupełnił jedynie kopie wymaganego dokumentu a nie oryginał tak jak tego wymagał
Zamawiający.
3. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: ALTRANS Alicja Tomczak z Gostynia oraz EKODBAJ Sp. z o.o. z Jarocina 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. Po udzieleniu przez Wykonawców wyjaśnień oraz po uzupełnieniach, złożone oferty uznać za
ważne i ocenić w sposób następujący:
Nr
oferty/
numer
koperty
1/1

2/2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta
KB-INSTALACJE
Krzysztof Bobrowski
ul. Siewna 9/13
94-250 Łódź
GEO-INVEST
Zenon Kałużny
Lisiec Nowy 14
62-571 Stare Miasto

Cena ofertowa
brutto

Suma punktów

674 001,40 zł

93,80 pkt

670 000,02 zł

94,36 pkt

4/4

5/5

6/6
7/8

9/10

Przedsiębiorstwo Hydro-Gaz Swarzędz
Henryk Wojkiewicz
ul. Bednarska 7
62-020 Swarzedz
Fur-Bud
Czesław Furmaniak, Joanna Furmoniak-Misiak Sp.
Cywilna
ul. Górki 5B
63-210 Żerków
Roboty Ziemne
Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska
Hieronim Mikołajczak
63-304 Czermin, Wieczyn 21
AWAS – SYSTEMY Sp. z o.o.
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
ECO-PLAST
Tomasz Białas
ul. Zachodnia 34
63-300 Pleszew

698 325,40 zł

90,53 pkt

914 651,54 zł

69,12 pkt

868 620,87 zł

72,78 pkt

643 928,71 zł

98,18 pkt

632 180,64 zł

100,00 pkt

5. Komisja dokonuje wyboru 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 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 19 października 2012 roku do siedziby Zamawiającego.

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

