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

Przetarg nieograniczony: „Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego”

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  2) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r.  poz.  907 z późn.  zm.) Wykonawcę Przedsiębiorstwo  Produkcyjno -  Usługowe i 
Handlowe „AGROBEX” Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań. 
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 przedłużył okresu związania ofertą. 

2. Odrzucić  ofertę  przetargową  Wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  -  Usługowe  i 
Handlowe „AGROBEX” Sp. z o.o. wykluczonego z postępowania 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. Uznać  za  ważne  oferty  złożone  przez  Wykonawców:  Zakład  Budowlano  -  Produkcyjny 
DACHBUD, ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska oraz ARBUD Arkadiusz Graczyk, Libartowo 3, 
62-025 Kostrzyn, którzy przedłużyli okres związania ofertą.  

4. Po uzupełnieniu brakujących dokumentów uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa 
brutto

Suma 
punktów

1
Zakład Budowlano - Produkcyjny DACHBUD
ul. Słoneczna 36
62-064 Plewiska

2 164 923,44 zł 100,00 pkt

2

ARBUD 
Arkadiusz Graczyk
Libartowo 3
62-025 Kostrzyn

2 299 998,75 zł 94,13 pkt

5. Komisja dokonuje wyboru oferty nr 1  jako ważnej – niepodlegającej odrzuceniu - 
i  najkorzystniejszej  z  punktu  widzenia  kryterium  oceny  ofert  określonego  w 
Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  –  najniższej  ceny  (cena  oferty 
przetargowej nr 1  po dochwaleniu środków mieści się w kwocie jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego). 

6. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana niewcześnie niż w dniu 14.05.2014 
roku w siedzibie Zamawiającego.

                                               


