
BZP. 341-47/2010                                                                    Swarzędz, dnia 10 sierpnia 2010r.
Numer pisma: BZP. 341-0047/006/2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:
„Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Geremka w Swarzędzu wraz z roczną 

pielęgnacją”

Na  podstawie  art.  92  ustawy  z   dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych 
(Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113  poz.  759),  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędza  zawiadamia,  że 
postanawia:

1. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych  Wykonawcę:  Sklep  Szkółkarsko-Kwiaciarski  Grzegorz 
Gulczyński, ul. Staromorzysławska 3a z Konina - zamawiający wyklucza z postępowania 
Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający  w  rozdziale  1  pkt  4.1  b)  SIWZ  wymagał  od  Wykonawców aby  w  celu 
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, posiadali  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 3 usługi, polegające na 
zakładaniu,  utrzymaniu  i  pielęgnacji  zieleni  o  wartości  nie  mniejszej  niż  100.000,00  zł 
brutto  każda,   potwierdzone  dokumentami,  że  usługi  te  zostały  wykonane  należycie 
(dokumenty  muszą  potwierdzać  wymagany  zakres  prac,  wartość,   termin  i  miejsce 
realizacji).
Wykonawca w załączniku nr 3 - Wykaz wykonywanych w ciągu trzech lat zamówień wykazał 
realizację  3 usług a na potwierdzenie ich wykonania do oferty załączył 3 dokumenty.
Załączone  dokumenty  nie  potwierdzają,  że  Wykonawca  zrealizował  trzy  usługi  w 
wymaganym zakresie.
Zamawiający  wezwał  wykonawcę  pismem  z  dnia  30  lipca  2010  roku  do  uzupełnienia 
dokumentów.
Wykonawca  w  wyznaczonym  terminie  przesłał  faksem  dokumenty. Jednak  treść 
uzupełnionych dokumentów nie potwierdza wykonania usług w wymaganym zakresie przez 
co  Wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Ponadto 
uzupełnione dokumenty nie zostały podpisane i  potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 

2. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy:  Sklep  Szkółkarsko-Kwiaciarski  Grzegorz 
Gulczyński  z Konina  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. Po uzupełnieniu brakujących dokumentów i poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w 
ofercie Wykonawcy PARK-M Sp. z o.o. ze Starego Sącza, 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
PARK-M Sp. z o.o.
ul. Piaski 12
33-340 Stary Sącz

716 911,27 zł 22,28 pkt

2

AGRO-ESTETYKA
Piotr Kowalczyk
ul. Żwirki i Wigury 16/2
62-200 Gniezno

186 618,98 zł  85,58 pkt



4

Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS
Grzegorz Sobolewski
ul. Południowa 73
62-005 Owińska, Promnice

203 278,96 zł  78,57 pkt

5

Gospodarstwo Szkółkarskie 
mgr inż. Henryk Hinca
Dobrzyca ul. Baśniowa 1
64-930 Szydłowo

181 880,00 zł  87,81 pkt

6

Konsorcjum Firm – Lider
GARTE S.C.
os. T. Działyńskiego 1E/75
62-020 Swarzędz
Członek Konsorcjum
Ogrody Rakoczy
Piotr Rakoczy
Rolantowice 2
55-040 Kobierzyce

159 710,80 zł 100,00 pkt

4. Komisja  proponuje  wybór  oferty  nr  6   jako  ważnej  –  niepodlegającej  odrzuceniu  - 
i  najkorzystniejszej z punktu widzenia kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia – najniższej ceny (cena oferty przetargowej nr 6 mieści się 
w  kwocie  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia 
publicznego). 

5. Celem podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
winien zgłosić się w dniu 23.08.2010 roku do siedziby Zamawiającego.

                                                         


