Numer pisma: BZP. 271-005.2016-12

Swarzędz, dnia 27 kwietnia 2016r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
–
informacja o wynikach postępowania –
Przetarg nieograniczony: „Przebudowa ul. Zachodniej w Swarzędzu”
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 o wyniku
postępowania.
1. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucić ofertę nr 4, Wykonawcy: Zakład
Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, Borowo Młyn, ul. Starych
Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Zamawiający w formularzu ofertowym wymagał podania przez Wykonawców ceny oferty
oraz oferowanego terminu gwarancji, który to stanowił kryterium oceny ofert.
Wykonawca nie wpisał w formularzu oferty żadnego terminu gwarancji.
2. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp wykluczyć z postępowania Wykonawców
wskazanych w poniższej tabeli. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
Wykonawców, którzy „... nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą”.
Zamawiający pismem z dnia 18 kwietnia wezwał Wykonawców do przedłużenia terminu
związania ofertą. Wykonawcy wskazani w tabeli nie wyrazili zgody na przedłużenie okresu
związania ofertą.
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin
gwarancji

Infrakom Kościan Sp. z o.o.,sp.k.
Al. Feliksa Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan – Lider Konsorcjum
60 m-cy
1
356.589,82 zł
Infrakom Sp. z o.o.
Al. Feliksa Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan – Partner Konsorcjum
PUB „BRUKPOL” s.c.
317.944,05 zł
60 m-cy
Strzelce Wielkie 81 C
2
63-820 Piaski
Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Świerkowa 48
3
349.299,42
120 m-cy
62-020 Rabowice
3. po dokonaniu oceny złożonych uzupełnień i wyjaśnień rażąco niskiej ceny poniższą ofertę
uznać jako niepodlegającą odrzuceniu:
Cena ofertowa
Termin gwarancji
Suma
Nr
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
brutto / ilość
/ ilość
uzyskanych
oferty adres Wykonawcy
uzyskanych pkt
uzyskanych pkt
punktów
Zakład Robót Wielobranżowych
Marek Kubiaczyk
337.340,00 zł /
120 m-cy /
5
85,40 pkt
Kokoszki 25
75,40 pkt
10,00 pkt
62-300 Nekla
4. Zamawiający dokonuje wyboru oferty nr 5, jako ważnej, niepodlegającej odrzuceniu i
najkorzystniejszej z punktu widzenia kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia – najniższej ceny oraz terminu gwarancji, (cena oferty
przetargowej nr 5 po dochwaleniu środków mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego).
5. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie
podpisana nie wcześniej niż w dniu 4 maja 2016 roku.
Marian Szkudlarek

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

