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Zawiadomienie o wyniku postępowania

Przetarg nieograniczony:

“Zakup samochodu pogrzebowego (autokarawan)  na potrzeby Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.”

        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 ofert i postanowiła – po uzupełnieniu dokumentów 
– ocenić oferty w sposób następujący:
1. Na podstawie art. 24 ust. 2  pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczyć  z 
postępowania przetargowego Wykonawcę: Pieluszyńska Sp. z o.o.

Z  postępowania  przetargowego  wyklucza  się  wykonawców,  którzy  nie  złożyli  oświadczenia  o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych 

warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy - w przypadku nie uzupełnienia wymaganych 

dokumentów/oświadczeń w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. 

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

Wykonawcy  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia:  „Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

Wykonawca, mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów, nie złożył brakujących dokumentów w 

terminie,  a  zatem  w  opinii  Zamawiającego  nie  spełnia  warunku  udziału  w  postępowaniu, 

określonego  w  pkt  4.1  lit  b)  SIWZ :”.....wykonali  w ostatnich  3  latach  minimum  3  dostawy 

rodzajowo  i  wartościowo  podobnych  do  przedmiotu  zamówienia  tj.  dostawa samochodów  typu 

furgon (auotkarawan) o wartości co najmniej 100 000 zł brutto w każdej z nich. Wykonanie dostaw 

musi  być  potwierdzone  referencjami,  które  zawierać  będą  wartość  dostawy,  termin  realizacji  i 

stwierdzenie, iż dostawy te zostały wykonane terminowo, z należytą starannością.

Wykonawca  w  załączonej  do  oferty  tabeli  nie  wykazał  dostaw  samochodów  typu 
autokarawan, lecz 5 dostaw samochodów innego typu, w tym 2 dostawy o zbyt małej 
wartości., ponad to Wykonawca załączył do oferty faktury sprzedaży i protokoły odbioru, 
które nie są tożsame z referencjami wydanymi przez odbiorców dostaw, nie traktują w 
żaden sposób o terminowości i poprawności wykonanych dostaw.
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2. Pozostałe oferty Komisja uznała za ważne i oceniła w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta Cena Ilość punktów

1

Frączak Sp. Z o.o.
Autoryzowany Dealer 
Mercedes-Benz
ul. Olsztyńska 1
51-423 Wrocław

136.725,00 zł 93,25

2
F.H.U. CAR – BUD
ul. Ogródkowa 1/30
20-067 Lublin

127.490,00 zł 100,00

Komisja  proponuje  wybór  oferty  nr  2 jako  oferty  ważnej,  która  uzyskała  największą  ilość 

punktów w kryterium oceny ofert i jest tym samym najkorzystniejsza dla Zamawiającego.
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