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

Przetarg nieograniczony:
„Budowa skateparku nad Jeziorem Swarzędzkim w Swarzędzu.”

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 złożonej 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  Wykonawcę: MPG sp. c. Paweł 
Głyda, Monika Fogel-Głyda, ul. Okólna 68 z Łagiewnik Nowych - 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.
Na wezwanie  Zamawiającego  do przedłużenia  terminu związania  ofertą  Wykonawca nie 
odpowiedział na wezwanie co jest jednoznaczne z niewyrażeniem zgody na przedłużenie 
okresu związania ofertą.

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 Wykonawcę: TECHRAMPS Piotr 
Nowak, ul. Organki 2 z Krakowa - 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.
Na wezwanie Zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą Wykonawca w dniu 
18.09.2013r. przesłał faksem zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z kopią  
aneksu gwarancji ubezpieczeniowej. Jednakże do dnia 2 października 2013r. Wykonawca 
nie przesłał do Zamawiającego  oryginału aneksu gwarancji ubezpieczeniowej.

3. Odrzucić  ofertę  przetargową Wykonawcy:  MPG sp.  c.  Paweł  Głyda,  Monika  Fogel-Głyda 
oraz TECHRAMPS Piotr Nowak 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. Złożoną ofertę  uznać za ważną i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto Suma punktów

1

DOMBUD Anna Zadorożna Ryszard Zadorożny 
Sp. j.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice 

1 998 278,75 zł 100,00 pkt

5. Komisja  proponuje  wybór  oferty  nr  1  jako  ważnej  –  niepodlegającej  odrzuceniu  -  i 
najkorzystniejszej  z  punktu  widzenia  kryterium  oceny  ofert  określonego  w  Specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia  –  najniższej  ceny  (cena  oferty  przetargowej  nr  1  po 
zwiększeniu  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 8 października 2013 roku do siedziby Zamawiającego.

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


