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

Przetarg nieograniczony:
 „Budowa sieci wodociągowej w ul. Planetarnej w Zalasewie”

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  (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Wykonawców wskazanych w poniższej tabeli. 
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” – Wykonawcy wskazani w poniższej tabeli nie zgodził się na przedłużenie okresu 
związania ofertą. 
2. Odrzucić oferty przetargowe Wykonawców wykluczonych w postępowaniu a 
wskazanych poniższej tabeli, 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”.
TABELA WYKLUCZONYCH WYKONAWCÓW

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto 

1
BUDOWNICTWO DROGOWE KRUG Sp. z o.o. sp.k.
ul. Świerkowa 48
62-020 Rabowice

426.143,06 zł

2
Instalarstwo sanitarne i gazowe Marian Wesoły
Strzelce Wielkie 8
63-820 Piaski

553.500,00 zł

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Bolesław Spochacz
Ruszkowo 7A
63-000 Środa Wielkopolska

697.518,87 zł

6

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlano 
Transportowe
ANDER-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak
ul. Poznańska 21
62-040 Puszczykowo

474.000,00 zł

3.Pozostałe oferty, po złożeniu wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny przez Wykonawcę 
DANKAR Usługi Budowlane Wod-Kan i C.O. Kosztorysowanie, Danuta Pyssa  , uznać za 
ważne i ocenić w sposób następujący:



Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena  cena 
ofertowa
 brutt

Suma 
punktów

4

Przedsiębiorstwo HYDRO-GAZ SWARZĘDZ
Henryk Wojkiewicz
ul. Bednarska 7
62-020 Swarzędz

366.271,93 zł 81,72

5
PIECOBIOGAZ INFRASTRUKTURA S.A.
ul. Truskawiecka 11
60-478 Poznań

591.376,30 zł 50,61

7
SILVER P.P.H.U. Jarosław Chmielewski
ul. Lidzbarska 11
60-461 Poznań

385.317,44 zł 77,68

8

DANKAR Usługi Budowlane Wod-Kan i C.O.
Kosztorysowanie, Danuta Pyssa
Nienawiszcz 23
64-610 Rogoźno

299.313,46 zł 100

9
BORKOWSKI Grupa SBS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Zapłocie 4
62-020 Swarzędz

425.580,00 zł 70,33

4. Komisja proponuje wybór oferty nr 8 jako ważnej – niepodlegającej odrzuceniu - i 
najkorzystniejszej z punktu widzenia kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia – najniższej ceny (cena oferty przetargowej nr 10 mieści 
się  w  kwocie  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia 
publicznego). 
5. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w przedmiotowym postępowaniu w dniu 
13 lutego 2014 roku.

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


