
BZP. 271-015/2011                                                                    Swarzędz, dnia 04 sierpnia 2011r.
Numer pisma:  BZP.271-012/007/2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
– informacja o wynikach postępowania  w trybie przetargu nieograniczonego-

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staniewskiego w Swarzędzu na 
działce o numerze geodezyjnym 3643/2”

Na podstawie art.  92  ustawy z   dnia  29 stycznia  2004 roku  Prawo  zamówień   publicznych, 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędza zawiadamia o wyniku postępowania.

1. Wykluczyć z postępowania Wykonawcę – „EFEKT GROUP MALEPSZY” Sp. z o.o. Podstawą 
wykluczenia jest art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 223, poz. 113 poz. 759 ze późn. zm.) Z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium   do 
upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o 
którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
Wykonawca  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  pismem  z  dnia  20.07.2011r 
poinformował  Zamawiającego,  iż  nie  wyraża  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania 
ofertą.
Zgodnie  z  art  24  ust  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  ofertę  Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Pozostałe  złożone  oferty   Komisja  postanawia  uznać  za  ważne  i  ocenić  w  sposób 
następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto Suma 

punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – 
Handlowe
„AGROBEX” Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 7
60-845 Poznań

4.208.911,74 zł 98,60

2
AM Instalbud Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 33
62-081 Przeźmierowo

4.149.957,88  zł 100,00

4

Zakład Remontowo – Produkcyjny Budownictwa
Popławski
ul. Rodawska 32A
61-312 Poznań

4.395.000,00zł 94,42

3. Komisja  proponuje  wybór  oferty  nr  2  jako  ważnej  –  niepodlegającej  odrzuceniu  -  i 
najkorzystniejszej  z  punktu  widzenia  kryterium oceny  ofert  określonego  w  Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia – najniższej ceny (cena oferty przetargowej nr 2  - po 
dochwaleniu  środków  mieści  się  w  kwocie  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 
sfinansowanie zamówienia publicznego). 

4. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w przedmiotowym postępowaniu w dniu 
10 sierpnia 2011 roku.

                                                          ...............................................
                                                                      (podpis Kierownika zamawiającego)
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