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

Przetarg nieograniczony:
„Opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa 

miesięcznika Prosto z Ratusza w 2011r.”

Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 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 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) Wykonawcę: KM Inwestycje Sp. z o.o. sp. k., ul. Grochowe Łąki 7A nr lok 8, 61-
752 Poznań -  zamawiający wyklucza z  postępowania  Wykonawców, którzy  nie  wykazali 
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie uzupełnił w terminie  do dnia 2 . 02 . 2011r.  oświadczeń/dokumentów w 
złożonej ofercie przetargowej w zakresie co najmniej jednej wymaganej usługi.
Wykonawca nie uzupełnił:
Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń  okresowych   lub   ciągłych   również 
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i  doświadczenia  (zgodnie  z  ZAŁĄCZNIKIEM  NR  3  i  Rozdziałem  nr  1  pkt  4.1  SIWZ) 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 
krótszy  —  w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i 
odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te usługi  zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie (należy przedłożyć referencje lub inny dokument 
potwierdzający spełnianie warunku) w zakresie warunku:

–     wykonali       w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy –  w tym okresie  co  najmniej   jedną  usługę 
polegającą na opracowaniu graficznym, składzie komputerowym, przygotowaniu do 
druku  i  dostawie  czasopisma,  potwierdzoną  dokumentem,  że  usługa  ta  została 
wykonana  należycie  (referencja/dokument  musi  potwierdzać  zakres:  wykonanie   co 
najmniej   jednej  usługi  polegającej  na  opracowaniu  graficznym,  składzie 
komputerowym, przygotowaniu do druku i dostawie czasopisma, czas jego wykonania 
i miejsce);

Wykonawca  wykazał  jedynie,  że  przygotowuje  (...),  opracowuje  graficznie,  składa 
komputerowo, przygotowuje do druku i dostarcza do siedziby firmy magazyn INEA KURIER. 
Brak wykazania  wykonania przedmiotowej wymaganej usługi (Wykonawca nie przedstawił  
również  umowy świadczącej  że  usługa  wykonywana jest  ciągle  –  na podstawie  umowy 
bezterminowej).

2. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: KM Inwestycje Sp. z o.o. sp. k., ul. Grochowe 
Łąki 7A nr lok 8, 61-752 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. Złożone oferty  – po uzupełnieniu brakujących oświadczeń (na podstawie art.  26 ust.  3 
ustawy Prawo zamówień publicznych) - uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:



Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto 1 wydania Suma punktów

2
Studio Reklamowe Kwadrat Anna Niworowska
ul. Szylinga 6/4
60-787 Poznań

8500,00 zł 100,00 pkt

3
NEKK Sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 8/6
60-754 Poznań

12248,34 69,40 pkt

4. Oferta nr 2 – Wykonawcy: Studio Reklamowe Kwadrat Anna Niworowska, ul. Szylinga 6/4, 
60-787  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 – 100,00 punktów. 

5. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia 
w dniu 14 . 02 . 2011 roku.


