
Numer pisma: BZP. 271-002/013/2016  Swarzędz, dnia 4 marca 2016r.

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

–
Przetarg nieograniczony:

„Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w obrębie miasta Swarzędza.”

Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo  zamówień  publicznych (tekst
jednolity  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164),  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędza  zawiadamia,  że
postanawia:
1. po dokonaniu oceny złożonych uzupełnień, wyjaśnień rażąco niskiej ceny oraz dodatkowych

informacji w zakresie rażąco niskiej ceny przez Wykonawców,  poniższe oferty uznać jako
niepodlegające odrzuceniu:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto / ilość

uzyskanych pkt  

Termin płatności
 / ilość

uzyskanych pkt

Suma
uzyskanych

punktów

1
Usługi Leśnie Colibers
Artur Kraus
64-600 Oborniki, Żerniki 16

80541,00 zł /
90 pkt 30 dni / 10 pkt 100 pkt

2
Grupa ASTRA Plus Sp.  z o.o.
ul. Mścibora 88
61-062 Poznań

125100,00 zł /
57,94 pkt 30 dni / 10 pkt 67,94 pkt

4
GreenQL Sp. z o.o.
ul. Norwida 15/32 
60-867 Poznań

160988,04 zł /
45,03 pkt 30 dni / 10 pkt 55,03 pkt

2. dokonuje  wyboru  oferty  nr  1,  Wykonawcy:  Usługi  Leśnie  Colibers  Artur  Kraus  z
Obornik jako ważnej, niepodlegającej  odrzuceniu i  najkorzystniejszej  z punktu widzenia
kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  –
najniższej ceny oraz terminu płatności, (cena oferty przetargowej nr 1 mieści się w kwocie
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego).

3. podpisać  umowę z  Wykonawcą,  którego  oferta  została  uznana za  najkorzystniejszą  nie
wcześniej niż w dniu 10 marca 2016 roku.

Marian Szkudlarek

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