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

Przetarg nieograniczony:
„Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w obrębie miasta Swarzędza”

Na podstawie  art.  92  ustawy z   dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień   publicznych, 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędza zawiadamia o wyniku postępowania.
Komisja przetargowa dokonała analizy złożonej oferty i postanowiła: 

1. Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2010r. nr 113, poz.  
759 z późn. zm.) Wykonawcę: Plenerbud Grzegorczyk Sp. J., ul. Wiklinowa 28, Kamionki,  
62-023 Gądki - zamawiający wyklucza z postępowania 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 nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Plenerbud Grzegorczyk Sp. J. 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.

2. Po uzupełnieniach dokumentów oraz korekcie oczywistej omyłki rachunkowej 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
GreenQL Sp. z o.o.
ul. Norwida 15/32
60-867 Poznań 109988,88 zł 74,47 pkt

3
Garte Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Słoneczna 5
62-020 Swarzędz

82 929,74 zł 98,76 pkt

4

Alkom 
Firma Handlowo-Usługowa 
mgr inż. Henryk Sienkiewicz
ul. Falista 6/1
61-249 Poznań

197 035,20 zł 41,57 pkt

5

AGRO-LAS Serwis
Handel i Usługi Andrzej Piętowski
ul. Staffa 10
60-194 Poznań

89 556,76 zł  91,45 pkt

6
Grupa ASTRA Plus Sp. z o.o.
ul. Mścibora 88
61-062 Poznań

81 900,00 zł 100,00 pkt

7

Zielony Serwis
Las Park Ogród Andrzej Misiorny
ul. Kościuszki 3e/58
89-500 Tuchola

117 702,36 zł 69,59 pkt

3. Komisja  dokonuje  wyboru  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). 

4. Celem podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
winien jest zgłosić się w dniu 15 kwietnia  2013 roku do siedziby Zamawiającego.

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


