Numer pisma: BZP. 271-0030/007/2014

Swarzędz, dnia 9 grudnia 2014r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
–
informacja o wynikach postępowania Przetarg nieograniczony:
„Profilowanie i wałowanie oraz utwardzanie dróg na terenie miasta i gminy
Swarzędz w 2015r.”
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.) Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drog-Kar Karalus Ryszard, Gutowo
Małe, ul. Powidzka 16, 62-300 Września.
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 przedłużył okresu związania ofertą.
2. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drog-Kar Karalus Ryszard ,
wykluczonego z postępowania 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”.
3. Uznać za ważne oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, którzy przedłużyli okres
związania ofertą.
4. Po uzupełnieniu brakujących dokumentów uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:
L.p.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena ofertowa brutto Suma punktów

2

Zakład Usługowo – Handlowy „BUD-HANEX”
Hanka Maria Sobierajska – Nowacka
ul. Wojska Polskiego 18, 62-035 Kórnik

424 650,00 zł

81,17 pkt

3

PPHU SPEC Przemysław Szczepański
Węgierski 3/3
62-025 Kostrzyn

344 700,00 zł

100,00 pkt

4

FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych
Ryszard Bianek
ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa Wlkp.

538 150,00 zł

5.

6.

64,05 pkt

Komisja proponuje wybór oferty nr 3
jako ważnej – niepodlegającej odrzuceniu i najkorzystniejszej z punktu widzenia kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia – najniższej ceny (cena oferty przetargowej nr 3 mieści
się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
publicznego).
Celem podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
winien jest zgłosić się w dniu 19 grudnia 2014 roku do siedziby Zamawiającego, pok. 403
wraz z dowodem wpłaty kwoty 18000,00 zł celem zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, bądź wnieść zabezpieczenia w innej dopuszczalnej formie.

