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Numer pisma: RZP.271.3.2015-7

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

Przetarg nieograniczony:

„Pozimowe i letnie oczyszczanie ulic i dróg 
na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późn.  zm),  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz 
zawiadamia, że postanawia:

1. złożone  oferty  -  po  wyjaśnieniu  przez  Wykonawcę:  Zakład  Usługowo  –  Handlowy 
BUD-HANEX Hanka Maria Sobierajska Nowacka treści złożonej oferty (na podstawie art. 87 
ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych),  oraz  złożeniu  wyjaśnień  dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  (na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych), 
a  także  po  otrzymaniu  dodatkowych  informacji  od  wystawcy  referencji  PPHU  Spec 
Przemysław Szczepański  (na  podstawie  §  1.  ust.  2  pkt  5  Rozporządzenia  Prezesa 
Rady  Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013  roku  w  sprawie  rodzajów  dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane) uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto 
(ryczałt 

miesięczny)

Termin 
płatności

Suma 
punktów

1

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

182814,77 zł
ilość punktów:

98,00 pkt

30 dni
ilość punktów:

2 pkt
100,00 pkt

2
SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych 
Krzysztof Skoczylas
ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań

194276,85 zł
ilość punktów:

92,22 pkt

30 dni
ilość punktów:

2 pkt
94,22 pkt

2. Oferta  nr 1  Wykonawcy:  Zakład  Usługowo  –  Handlowy  „BUD  –  HANEX”  Hanka  Maria  
Sobierajska-Nowacka  ul.  Wojska  Polskiego  18,  62-035  Kórnik jest  najkorzystniejszą 
i  ważną  –  niepodlegającą  odrzuceniu  -  ofertą  przetargową  złożoną  w  przedmiotowym 
postępowaniu.  Oferta  przetargowa  Wykonawcy  uzyskała  maksymalną  i  najwyższą  ilość 
punktów w kryteriach  oceny ofert  określonych w treści  SIWZ: Najniższa  cena – 98,00 
punktów,  Termin  płatności  –  2  punkty.  W  sumie  w obu  kryteriach  oferta  Wykonawcy 
uzyskała  100 punktów.  Wartość  oferty  mieści  się  w kwocie  jaką zamawiający zamierza 
i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia 
w dniu  10 . 03 . 2015 roku.


