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Numer pisma: BZP. 341-0022/008/2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej

– informacja o wynikach postępowania -
Przetarg nieograniczony:

„Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu 
Miasta i Gminy Swarzędz”. 

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  wykonawcę:  SZACUNEK  S.C.  Krzysztof  Owsianowski,  Tomasz  Sobczak,  ul. 
Marcelińska 16, 60-801 Poznań, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie Wykonawców, którzy 
nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”. 
Wykonawca  załączając  dokumenty  do  oferty  na potwierdzenie  spełniania  warunków nie 
wykazał realizacji usług w zakresie.:
- określania wartości rynkowych nieruchomości przy ustalaniu opłat w trybie art. 98a,  oraz 
art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. nr 
261/04, poz. 2603 z późn. zm.);
- określania wartości rynkowych nieruchomości przy ustalaniu opłaty w trybie art. 36 ust. 3 
i 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. nr 80/03, poz. 717 z późn. zm.),
-  określania  stawek jednostkowych  odpłatności  za  prawa zobowiązaniowe i  bezumowne 
korzystanie z gruntu w trybie przepisów kodeksu cywilnego,
- szacowania wartości rynkowej nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży,
-  szacowania  kosztów  likwidacji  nakładów  znajdujących  się  na  nieruchomościach 
przeznaczonych do nabycia , przejęcia lub zamiany,
- szacowania wartości rynkowych nieruchomości dla potrzeb ustalania opłat z tytułu prawa 
trwałego zarządu.
Zamawiający pismem z dnia 1 kwietnia 2010 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnień: 
- kserokopii dokumentów potwierdzających wykonanie usług ww. zakresie, potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,
- Wykazu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień wg ZAŁĄCZNIKA NR 3 -   o 
usługi ww. zakresie, opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Wykonawca w wyznaczonym terminie przesłał dokumenty.
Jednakże uzupełnione dokumenty nie potwierdzają wykonania usług w zakresie:
-  określania  wartości  rynkowych nieruchomości  przy ustalaniu  opłat  w trybie   art.  145 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. nr 261/04, 
poz. 2603 z późn. zm.);
przez co Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: SZACUNEK S.C. Krzysztof Owsianowski, Tomasz 
Sobczak, ul. Marcelińska 16, 60-801 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".

3. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Rzeczoznawca Majątkowy, Barbara Niedziela, ul. 
Krauthofera 16B/8, 60-203 Poznań, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - "Zamawiający odrzuca ofertę gdy jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia"  oraz  "Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli 
zawiera błędy w obliczeniu ceny”. 
Wykonawca  do  oferty  załączył  wypełniony  formularz  ofertowy,  w którym w pozycji   1, 
"Szacowanie  dla  potrzeb  wykupu,  sprzedaż,  zamiany  lub  przejęcia;  Nieruchomości 
zabudowane" zastosował niemożliwą do odczytania cenę jednostkową brutto. 
Wykonawca  w  formularzu  ofertowym  ww.  pozycji  wpisał  4-cyfrową  cenę  jednostkową 
brutto, następnie dokonał zmiany polegającą na napisaniu dwóch innych cyfr, a dokonana 



korekta nie została zaparafowana i opatrzone przez osobę podpisującą ofertę zgodnie w 
Rozdziale 1 pkt 1.7 SIWZ.
W związku z czym Zamawiający nie jest w stanie ustalić prawidłowej treści oświadczenia 
woli w zakresie zaoferowanych cen jednostkowych brutto. Brak wskazania jednoznacznie 
ceny jednostkowej, niezależnie od jej wysokości  nie jest omyłką, lecz istotnym brakiem 
oświadczenia woli, którego nie można uzupełnić. 
Wykonawca  dokonując  poprawki  w  swojej  ofercie  nie  zachował  prawidłowej  formy,  a 
nieprecyzyjne określenie ceny jednostkowej brutto w przypadku rozliczenia na podstawie 
rzeczywistych ilości zamawianych usług - według bieżących potrzeb zamawiającego oraz 
cen  jednostkowych  brutto  (jak  określono  w SIWZ)  nie  może  podlegać  poprawieniu  ze 
strony Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca w jednoznaczny sposób nie wykazał spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu  w  zakresie: posiadania  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  do  wykonania 
przedmiotu zamówienia tj.:  zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej po 1 usłudze: 
- określaniu wartości rynkowych nieruchomości przy ustalaniu opłat w trybie art. 98a,  oraz 
art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. nr 
261/04, poz. 2603 z późn. zm.),
-  określaniu  stawek jednostkowych odpłatności  za  prawa zobowiązaniowe i  bezumowne 
korzystanie z gruntu w trybie przepisów kodeksu cywilnego,
- szacowaniu wartości rynkowej nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży,
-  szacowaniu  kosztów  likwidacji  nakładów  znajdujących  się  na  nieruchomościach 
przeznaczonych do nabycia , przejęcia lub zamiany,
-  szacowaniu  wartości  rynkowych  nieruchomości  dla  potrzeb  przekształcenia  prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności,
- szacowaniu wartości rynkowych nieruchomości dla potrzeb ustalania opłat z tytułu prawa 
trwałego zarządu,
-  szacowaniu  wartości  nieruchomości  gruntowych  zajętych  lub  nabywanych  pod  drogi 
publiczne.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawa zamówień publicznych,  Zamawiający nie wzywa 
Wykonawcy  do  uzupełnienia  błędnych  lub  brakujących  dokumentów  w  przedmiotowym 
postępowaniu, ponieważ oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

4. Po uzupełnieniu dokumentów, pozostałe złożone oferty uznać za ważne i ocenić w sposób 
następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena 
ofertowa 
brutto 

Suma 
punktów

1

Konsorcjum Firm - Lider:
INVEST Zbigniew Mijalski
ul. Rumińska 10
62-571 Stare Miasto 
Członkowie Konsorcjum:
Nieruchomości ABAKUS Dariusz Sawicki
ul. Staszica 19
62-500 Konin
oraz 
Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa 
ABAKUS Franciszek Sawicki
ul. Staszica 19
62-500 Konin

129 381,00 zł
100,00 pkt



3

Konsorcjum Firm - Lider:
Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości Marcin Czarnecki
ul. Folwarczna 27B/29
61-064 Poznań
Członkowie Konsorcjum:
ANBUD Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości 
Arkadiusz Andrzejewski
os. Orła Białego 43/35
61-251 Poznań

139 812,00 zł 92,54 pkt

5

WYCENA EKSPERT 
Ewa Banaś, Anna Poszyler Spółka Jawna
ul. Wojska Polskiego 84
60-628 Poznań

239 412,80 zł 54,04 pkt

5. Oferta  nr  1  –  Wykonawcy: Konsorcjum  Firm  -  Lider:  INVEST  Zbigniew  Mijalski,  ul. 
Rumińska  10,  62-571  Stare  Miasto,  Członkowie  Konsorcjum:  Nieruchomości  ABAKUS 
Dariusz Sawicki, ul. Staszica 19, 62-500 Konin oraz Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa 
ABAKUS Franciszek Sawicki, ul. Staszica 19, 62-500 Konin,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 – 100,00 punktów. 

6. Podpisania umowy nastąpi w dniu 20 kwietnia 2010 roku w siedzibie Zamawiającego.

                                                       


