
ZZP. 341-14/08                                                                                   Swarzędz, 17 . 03 . 2008r.

-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
-Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

-Unieważnieniu postępowania przetargowego

Przetarg nieograniczony:

„Sadzenie  kwiatów  jednorocznych  wraz  z  dostawą  materiału  roślinnego,  przygotowaniem 

podłoża i pielęgnacją kwietnika na terenie miasta Swarzędz w 2008 roku”

Zamawiający postanawia:
1. W  związku  z  niewyrażeniem  zgodny  na  poprawienie  omyłki  rachunkowej  w  obliczaniu  ceny  przez 

wykonawcę  Ogrodnictwo-Kwiaciarstwo Krzysztof Zawada (pismem z dnia 12.03.2008r.), zgodnie z art. 89 
ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucić ofertę przetargową wykonawcy: „Zamawiający 
odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny”

2. Pozostałą złożoną, ofertę przetargową uznać za najkorzystniejszą i ważną i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Kryterium: cena 
ofertowa

Czas reakcji Suma 
punktów

1

Zakład Usług Parkowo-Leśnych Gospodarstwo 
Pomocnicze przy Zarządzie Zieleni Miejskiej

ul. Wiankowa 1,
61-049 Poznań

Cena ofertowa:
252049,55 zł

Ilość punktów w 
kryterium nr 1 :

90 punktów

30 minut
Ilość punktów w 
kryterium nr 2:  

10 punktów

100,00
punktów

Oferta  przetargowa  Wykonawcy  uzyskała  najwyższą  sumę  punktów  w  dwóch  kryteriach  oceny  ofert 
określonych w treści SIWZ - suma punktów: 100,00 punktów. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą 
i ważną – niepodlegającą odrzuceniu - ofertą przetargową złożoną w przedmiotowym postępowaniu.   
   

3. Jednakże  w  związku  z  tym,  że  oferta  przetargowa  wykonawcy:  Zakład  Usług  Parkowo-Leśnych 
Gospodarstwo  Pomocnicze  przy  Zarządzie  Zieleni  Miejskiej  w  Poznaniu  zawiera  cenę  ofertową 
przekraczającą  kwotę  jaką  zamawiający  może  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  publicznego 
zamawiający  postanawia  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  4)  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 
unieważnić  przedmiotowe  postępowanie  przetargowe  -  „Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o 
udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 
przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia”.  Zamawiający  może  przeznaczyć  na  sfinansowanie 
przedmiotowego zamówienia publicznego kwotę 120000,00 zł brutto.
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