
BZP. 341-12/2008                                                             Swarzędz , 21 kwietnia 
2008r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Przetarg nieograniczony:

“Remont budynku biurowego przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu w 
ramach zadania inwestycyjnego "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy 

ul. Poznańskiej 25”.

        Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  prawo  zamówień 

publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia, iż w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza 

oferta.

Komisja przetargowa dokonała analizy złożonych ofert i postanowiła :

1. Na podstawie art. 24 ust. 2  pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczyć z 

postępowania przetargowego Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – 

Handlowe „AGROBEX” Sp. z o.o.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczą się wykonawców, którzy...nie wnieśli 

wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 

przedłużenie okresu związania ofertą.

Zamawiający, pismem z dnia 11 kwietnia 2008 roku wezwał Wykonawców do wyrażenia 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni oraz o przedłużenie okresu 

ważności wadium, albo jeśli nie  jest to możliwe o wniesienie nowego wadium. 

Zamawiający podał termin 16.04.2008 roku, do którego Wykonawcy mogli złożyć 

pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „AGROBEX” Sp. z o.o. 

nie złożył wyżej wspomnianego oświadczenia woli, co jest traktowane przez 

Zamawiającego jako odmowa.
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Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę 

Wykonawcy. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

2. Złożone oferty ważne  ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena jako kryterium Termin 
realizacji

Ilość punktów w 
kryteriach i łącznie

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – 
Montażowe 

SPEC-EKO-STAL
ul. Marciniaka 12

63-100 Śrem

2 888 756,64 zł       6 
miesięcy

66,20+13,3
3= 79,53

3

Zakład Remontowo - 
Produkcyjny Budownictwa 

Popławski
ul. Rodawska 32A
61-312 Poznań

2 390 296,49 zł 4 
miesiące

80 + 20 
=  100,00

Komisja proponuje wybór  oferty nr 3 jako oferty ważnej, która uzyskała największą 

liczbę punktów w kryterium oceny ofert a zatem została uznana za najkorzystniejszą 

dla Zamawiającego.

................................
(podpis Kierownika Jednostki)
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