
RZP. 271-23/2015                                                                        Swarzędz, dnia 22 . 09 . 2015r.

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

Przetarg nieograniczony:
„Zagospodarowanie zieleni – skwer przy ul. Szumana/Przybylskiego w

Swarzędzu”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późn.  zm),  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Swarzędz
zawiadamia, że postanawia:

1. Wykluczyć z postępowania Wykonawcę: A+M Andrzej Brylak, ul. Kirkora 2 ze Swarzędza na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2)  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r.  poz.  907 z późn. zm) -  Zamawiający  wyklucza  z  postępowania  wykonawcę,
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  na  wezwanie  Zamawiającego  nie  wyraził  zgody  na  przedłużenie  okresu
związania ofertą.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
Ponadto  Wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowania.  Na
wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie uzupełnił żadnych dokumentów. 

2. Wykluczyć  z  postępowania  Wykonawcę:  Agro-Estetyka  Piotr  Kowalczyk,  ul.  Żwirki  i
Wigury 16/2 z Gniezna na podstawie art.  24 ust. 2 pkt 2)  ustawy Prawo zamówień
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późn.  zm) -  Zamawiający
wyklucza  z  postępowania  wykonawcę,  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  na  wezwanie  Zamawiającego  nie  wyraził  zgody  na  przedłużenie  okresu
związania ofertą.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.  
Ponadto  Wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowania.  Na
wezwanie  Zamawiającego,  Wykonawca  uzupełnił  dokumenty,  które  nie  potwierdzają
spełnienia udziału warunku w postępowaniu. 

3. Pozostałe złożone oferty – po złożeniu uzupełnień (na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp)
oraz złożeniu wyjaśnień rażąco niskiej ceny (na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp) przez
Wykonawcę: Garte Sp. z o.o Sp. K. ze Swarzędza i po złożeniu uzupełnień (na podstawie
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) przez Wykonawców:  Gardenae s.c. z Poznania i GreenQL Sp. z
o.o. z Poznania - uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:

Nr
ofe
rty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena ofertowa
brutto 

(ryczałt)
Termin

płatności
Suma

punktów

1

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

168625,66 zł
ilość

punktów:
90 pkt

30 dni
ilość

punktów:
10 pkt

100 pkt

2

Gardenae s.c.
E. Gutowska, M. Antowski
ul. Skryta 15/5
60-779 Poznań

258375,20 zł
ilość punktów:

58,74 pkt

30 dni
ilość punktów:

10 pkt
68,74 pkt

3
GreenQL Sp. z o.o.
ul. Norwida 15/32
60-867 Poznań

198312,30 zł
ilość punktów:

76,53 pkt

30 dni
ilość punktów:

10 pkt
86,53 pkt



4. Komisja proponuje wybór oferty nr 1 – Wykonawcę: Garte Sp. z o.o. Sp. K. ze Swarzędza
jako ważnej – niepodlegającej odrzuceniu - i najkorzystniejszej z punktu widzenia kryteriów
oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – najniższej ceny i
okresu gwarancji  (ostatecznie oferta w obu kryteriach uzyskała w sumie 100 pkt). Wartość
oferty mieści się w kwocie jaką zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

5. Umowa  zostanie  podpisana  nie  wcześniej  niż  w  dniu  28.09.2015  roku  w  siedzibie
Zamawiającego.

Marian Szkudlarek
                                                          ...............................................

                                                                      (podpis Kierownika zamawiającego)


