
Numer pisma: BZP. 271-0042/006/2014   Swarzędz, dnia 29 grudnia 2014r.

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

Przetarg nieograniczony:
„Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz do placówek

specjalnych w roku 2015”

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
4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.  U.  z  2013 r.  poz. 907 z  późn.  zm.) Wykonawcę: PPHU SOBIS BUS Paweł
Sobczak, ul. Trzemeszeńska 8A, 61-038 Poznań.
Zamawiający  wyklucza  z  postępowania  Wykonawców,  którzy  nie  wykazali
spełniania  warunków  udziału  w  postępowania  –  Wykonawca  na  wezwanie
Zamawiającego  dot.  uzupełnienia  dokumentów  z  dnia  19  grudnia  2014r.  w
wyznaczonym  terminie  nie  uzupełnił  dokumentów,  które  były  żądane  na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

2. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  PPHU  SOBIS  BUS  Paweł  Sobczak  z
Poznania - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  została złożona przez wykonawcę
wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub
niezaproszonego do składania ofert.

3. Zatrzymać wadium Wykonawcy: PPHU SOBIS BUS Paweł Sobczak z Poznania na
podstawie art.  46 ust.  4a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający
zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  wykonawca  w  odpowiedzi  na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 (…), co
powodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  jako
najkorzystniejszej.

4. Po  prawieniu  innych  omyłek   w  ofercie  AS  Politowicz  s.c.  z  Poznania  oraz
otrzymaniu w terminie zgody na ich poprawienie, złożone oferty uznać za ważne i
ocenić w sposób następujący:

Nr
oferty

Firma  (nazwa)  lub  nazwisko  oraz
adres oferenta

Cena ofertowa
brutto

Termin
płatności Suma punktów

1

AS Politowicz  s.c.
Andrzej  Politowicz,  Paweł
Politowicz,  Dominika
Politowicz-Narzekała
ul. Ostrowska 532
61-324 Poznań

351360,00 zł
Ilość
punktów - 90

30 dni 
Ilość
punktów - 10 100,00 pkt

3

EXPRES – BUS
Przewozy Osobowo-Towarowe
Wacław Stasiulewicz
Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek

387 960,00  zł
Ilość  punktów
– 81,51

30 dni
Ilość  punktów
- 10

91,51 pkt



5. Komisja dokonuje wyboru 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  mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia publicznego). 

6. Podpisanie  umowy  z  Wykonawca,  którego  oferta  została  uznana  za
najkorzystniejszą nastąpi nie wcześniej niż w dniu 5 stycznia 2015 roku.


