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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
Wykonawcach wykluczonych z postępowania,

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:

„Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów 
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego”

Na  podstawie  art.  92  ustawy  z   dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia, 
że postanawia:

1. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z późn. zm.) Wykonawcę: JAGABUDEX – PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8, 
60-354 Poznań  - zamawiający wyklucza z postępowania 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; 
w zakresie warunku udziału w postępowaniu:
• wykonali  w ciągu ostatnich 3 lat  przed dniem wszczęcia  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie  usługi  polegające  na  opracowaniu  co  najmniej  300  projektów  decyzji  o 
warunkach zabudowy, potwierdzone referencjami - dokumentami, że usługi te zostały 
wykonane należycie (referencje muszą potwierdzać zakres: wykonanie opracowań co 
najmniej  300 projektów decyzji o warunkach zabudowy, czas ich wykonania i miejsce).
Wykonawca  przedłożył  jedynie  referencje  wystawione  na  inną  osobę  –  innego 
wykonawcę (mgr inż. arch. Marka Hańca). Wykonawca – jak wynika z treści oferty - nie 
złożył również oferty wspólnej z przedsiębiorcą mgr inż. arch Markiem Hańcem. 
Wykonawca nie złożył stosownych uzupełnień w wymaganym przedmiotowym zakresie.

(Wykonawca ponadto podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 
4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  –  „Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
wyklucza  się  również  wykonawców,  którzy:nie  wnieśli  wadium,  w  tym  na  również  na 
przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą”. Wykonawca nie przedłużył okresu związania ofertą.)

2. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  JAGABUDEX  –  PROJEKT  Andrzej  Jagucki,  ul. 
Marcelińska 61/8, 60-354 Poznań na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  -  „Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę 
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do 
składania  ofert”.  Oferta  przetargowa  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z 
udziału w postępowaniu przetargowym.

3. Złożoną  pozostałą  ofertę  –  po  uzupełnieniu  dokumentów/oświadczeń  (wymaganych 
referencji i dyplomu) uznać za ważną i ocenić w sposób następujący:



Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta Cena ofertowa brutto 

Suma 
punktów

Suma 
punktów

1

AC-Studio s.c. J. Sołgała, J. Romański
ul. Opolska 114 C
61-450 Poznań

-opracowanie  projektu 
decyzja  o  warunkach 
zabudowy: 170,80 zł

-opracowanie  decyzji  o 
ustaleniu  lokalizacji  celu 
publicznego: 146,40 zł

55,00 pkt

45,00 pkt

100,00 pkt

4. Oferta nr 1 – Wykonawcy: AC-Studio s.c. J. Sołgała, J. Romański,  ul. Opolska 114 C, 61-
450  Poznań jest  najkorzystniejszą  i  ważną  –  niepodlegającą  odrzuceniu  -  ofertą 
przetargową  złożoną  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Oferta  przetargowa  Wykonawcy 
uzyskała  maksymalną  i  najwyższą  ilość  punktów  w kryterium  udziału  w  postępowaniu 
przetargowym określonym w treści SIWZ: najniższa cena 
– w rozbiciu na dwa podkryteria cenowe:
-wykonanie 1 decyzji o warunkach zabudowy (55 pkt),
-wykonanie 1 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (45 pkt), 
w sumie 100 punktów.


