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

Przetarg nieograniczony:

Wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 na potrzeby Ośrodka Pomocy

Społecznej  w Swarzędzu

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo  zamówień  publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędza informuje, że:

1. w wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Nr
oferty Nazwa firmy

Cena ofertowa
brutto 

Okres
gwarancji
(miesiące)

Łączna
punktacja

7 MIKOMAX POZNAŃ Sp. z o.o.
ul. Obornicka 245, 60-693 Poznań

243.970,50 zł
60,00 pkt 48 m-cy

40 pkt
100,00 pkt

2. Wykonawca: MIKOMAX POZNAŃ Sp. z o.o. złożył ważną ofertę, wykazał spełnianie warunków
udziału  w  postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, a jego oferta uzyskała największą
łączną ilość punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert. Wartość oferty mieści się w kwocie jaką
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Streszczenie oceny i porównanie pozostałych złożonych ofert przedstawia się następująco:

Nr   
oferty Nazwa firmy

Cena ofertowa 
brutto  ilość 
uzyskanych pkt 

Okres gwarancji
(ilość dni)

 ilość
uzyskanych pkt

Łączna
punktacja

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Usługowe 
PHU „BMS”Sp.j Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

382.487,39 zł
38,27 pkt

48 m-cy
40 pkt

 78,27 pkt

3 BRYŁA PLUS Jacek Kociura
ul. Poznańska 33A/5, 60-850 Poznań 294.716,12 zł

49,67 pkt
48 m-cy
40 pkt

89,67 pkt



Nr   
oferty

Nazwa firmy
Cena ofertowa 
brutto  ilość 
uzyskanych pkt 

Okres gwarancji
(ilość dni)

 ilość
uzyskanych pkt

Łączna
punktacja

5
LUCJAN Sp. z o.o.
ul. Toruńska 39, 86-050 Solec 
Kujawski

360.554,82 zł
40,60 pkt

48 m-cy
40 pkt

80,60 pkt

6

Przedsiębiorstwo Usługowo 
Produkcyjne
„MEBLOSTAL” Michał Baczewicz
ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard 
Gdański

287.010,76 zł
51,00 pkt

48 m-cy
40 pkt

91,00 pkt

8 LBM Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 32, 85 -390 Bydgoszcz 323.959,86 zł

45,19 pkt
48 m-cy
40 pkt

85,19 pkt

4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawców:
 a) TRONUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ordona 2A 
 b) Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy AlejiI
Solidarności 15 
  c) P.P.H.U. MMEBEL Mariusz Minicki, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Świt 24A/7,

7.Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana nie wcześniej niż                  
 w dniu 15.03.2017 roku.

Marian Szkudlarek
 ...............................................

                                                                        (podpis Kierownika zamawiającego)
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