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Zawiadomienie o wyniku postępowania

Przetarg nieograniczony:
„Dostawa i montaż kontenerów na potrzeby zaplecza socjalnego 

lodowiska przy kompleksie Wodny Raj w Swarzędzu”     

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

publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia o wyniku postępowania

Komisja przetargowa dokonała analizy złożonych ofert i postanowiła:

1.  Wykluczyć na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Wykonawcę Hajost Janusz, Przedsiębiorstwo 
Projektowo  –  Handlowo  –  Usługowe  „JPH”.  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
wyklucza  się  również  Wykonawców,  którzy  nie  złożyli  oświadczenia  o  spełnianiu 
warunków udziału  w postępowaniu  lub  dokumentów potwierdzających spełnianie  tych 
warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3.
Wykonawca załączył do oferty kserokopię zaświadczenia o dokonaniu zmiany we wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej wystawione dnia 26.06.2008 roku.  Zaświadczenie 
jest opatrzone (tylko i wyłącznie na stronie nr 2) dopiskiem: za zgodność, Janusz Hajost. 
Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu, czego Wykonawca do dnia 
wskazanego przez Zamawiającego nie uczynił.Ponad to na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 
5) ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę  Hajost Janusz, Przedsiębiorstwo Projektowo – 
Handlowo – Usługowe „JPH”; Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  została złożona przez 
wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub 
niezaproszonego do składania ofert

2. Pozostałe oferty uznać za ważne i  je ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena jako 
kryterium Ilość punktów

1
RULCON Spółka Akcyjna

ul. Kościuszki 20
63-500 Ostrzeszów

144.328,20 zł 95,73

2
„KONSTRUKCJE' Sp. Z o.o.

ul. Wałowa 34
33-100 Tarnów

177.700,00 zł 77,75
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3
SIKO polska Sp. Z o.o.

ul. Limbowa 21
80-175 Gdańsk

264.862,00 zł 52,16

4

„TOL” Hanna Starzyk
Techniczna Obsługa Lodowisk

ul. Gościmińska 9
09-120 Nowe Miasto

248.514,00 zł     55,60

5
BLUE FLOWER Karolina Kmieć

ul. Maciejowicka 48, 
85-373 Bydgoszcz

138.900,00 zł    99,47

6
„KONTENER – OBORNIKI” Spółka z o.o.

Ocieszyn 12
64-600 Oborniki

138.165,00 zł 100,00

Komisja  proponuje  wybór  oferty  nr  6 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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