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Nr sprawy: BZP.271-44/2014                                            Swarzędz, dnia 21.02.2014 r.

    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej

                                informacja o wynikach postępowania 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędza zawiadamia o wyniku postępowania.
Komisja dokonała oceny ofert 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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Wykonawcę EUROVIA POLSKA S.A., ul. 
Szwedzka 5  Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce. 
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 zgodził się na przedłużenie terminu 
okresu związania ofertą. 

2.  Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy wykluczonego z postępowania 
(EUROVIA POLSKA S.A.) 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”.

3. Pozostałe oferty uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Oena  cena ofertowa
 brutt Suma 

punktów

1
Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. sp.k.
ul. Świerkowa 48, 62-020 Rabowice

8.973.436,34 zł 100
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2
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzwniewska 10
05-800 Pruszków

9.319.752,71 zł 96,28

4
Skanska S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

9.817.470,18 zł 91,4

4. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w przedmiotowym postępowaniu w dniu 
27 lutego 2014 roku.
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