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Numer pisma: RZP.271.9.2015-7

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

Przetarg nieograniczony:
„Modernizacja basenów na Pływalni Wodny Raj w Swarzędzu 

przy ul. Kosynierów 1.”

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 złożeniu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w postępowaniu 
przetargowym (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) przez Wykonawców: Lin – Tech Sp. z o.o., oraz Anix Nieruchomości 
– Inwestycje Jarosław Tadeusz & Maciej Halec s. j.,  a także po otrzymaniu dodatkowych 
informacji  od  wystawcy  referencji:  Centrum  Rozwoju  Kultury  Fizycznej  AKWEN 
w  Czerwonaku  (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

Okres 
gwarancji

Suma 
punktów

1

Lin-Tech Sp. z o.o.
ul. Odrzutowa 6, Janikowo,
62-006 Swarzędz

395000,00 zł

ilość punktów 
w kryterium: 

89,53 pkt

7 lat

ilość punktów 
w kryterium: 

10 pkt

99,53 pkt

2

CERMAG CONSTRUCTION Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 38-40 
53-611 Wrocław

459000,00 zł

ilość punktów 
w kryterium: 

77,05 pkt

5 lat

ilość punktów 
w kryterium: 

0 pkt

77,05 pkt

3

Anix Nieruchomości – Inwestycje 
Jarosław Tadeusz & Maciej Halec Sp. j. 
ul. Rawicka 42, 60-113 Poznań

392955,20 zł

ilość punktów 
w kryterium: 

90,00 pkt

7 lat

ilość punktów 
w kryterium: 

10 pkt

100,00 pkt

2. Oferta nr 3 Wykonawcy: Anix Nieruchomości – Inwestycje Jarosław Tadeusz & Maciej Halec  
Sp.  j.,  ul.  Rawicka  42,  60-113  Poznań  jest  ważna  -  nie  podlega  odrzuceniu 
i  najkorzystniejsza  z punktu  widzenia  kryteriów oceny ofert  określonych w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia – najniższej ceny i okresu gwarancji (ostatecznie oferta 
w obu kryteriach uzyskała  w sumie 100 pkt).  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  17 . 04 . 2015 roku.


