Numer pisma: BZP. 271-009/0010/2016

Swarzędz, dnia 21 czerwca 2016r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
–
informacja o wynikach postępowania –
Przetarg nieograniczony:
„Przebudowa ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu wraz z częściową wymianą sieci
wodociągowej z przyłączami”
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 informuje, że:
1. Odrzuca ofertę wykonawcy: Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk, Kokoszki,
Nekla na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych - (…)
zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą w związku z art. 82 ust. 2 - (...)
Ofertę składa się , pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (…) oraz na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych -(...) Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (…) w związku z art. 78 § 1 zd. 1
KC.
W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy byli zobowiązani złożyć kompletny,
wypełniony i podpisany formularz Oferty wraz z załącznikami. Wykonawca nie podpisał
złożonej oferty.
W celu zachowania odpowiedniej formy oferty konieczne było złożenie przez wykonawcę
własnoręcznego podpisu pod całą treścią dokumentu obejmującego treść oświadczenia woli.
Stosownie do § 78 kodeksu cywilnego - do zachowania pisemnej formy czynności prawnej
wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść
oświadczenia woli.
Brak podpisu na ofercie oznacza, że wykonawca nie złożył w tym zakresie oświadczenia
woli.
Poprzez złożenie podpisu na dokumencie obejmującym oświadczenie woli podpisujący
wyraża wolę wywołania określonych skutków prawnych czego brak w omawianym
przypadku. Ponadto złożenie podpisu wskazuje, że dokument nie jest projektową lecz
ostateczną wersją określonego oświadczenia, a także, że oświadczenie jest zupełne
i pochodzi od osoby podpisanej.
2. po dokonaniu oceny złożonej ofert przez Wykonawcę przyznał następującą punktację w
każdym kryterium oceny ofert:
Firma (nazwa) lub
Nr
nazwisko oraz
oferty
adres Wykonawcy

2

3.

4.

Budownictwo Drogowe
KRUG
Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Świerkowa 48
62-020 Rabowice

Cena ofertowa brutto / ilość
uzyskanych pkt

1990933,98 zł / 80,00 pkt

Suma
Okres gwarancji /
uzyskanych
ilość uzyskanych
punktów
pkt
60 m-ce / 10
pkt

90,00 pkt

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Budownictwo
Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k. ze Swarzędza.
Powyższa oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu z przyczyn, o których mowa w art. 89
ustawy Pzp, dodatkowo wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone
szczegółowo w SIWZ. Przedmiotowa oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium
oceny ofert.
Umowa z Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie
podpisana nie wcześniej niż 29 czerwca 2016r.
Marian Szkudlarek
...............................................
(podpis Kierownika zamawiającego)

