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Numer pisma: RZP.271.15.2015-8

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

Przetarg nieograniczony:
„Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia 

do Szkoły Podstawowej w Zalasewie, gmina Swarzędz”

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  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: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-
237 Warszawa - 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 w przedmiotowym postępowaniu.

2. Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 
Warszawa wykluczonego z postępowaniu 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”. Ponadto na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

3. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie wzywał 
do  uzupełnień  brakujących  oświadczeń  i  dokumentów  Wykonawcy:  Tronus  Polska 
Sp. z o.o., gdyż pomimo ich uzupełnienia oferta podlega odrzuceniu.

4. Złożoną  pozostałą  ofertę  Wykonawcy:  Mikomax  Poznań  Sp.  z  o.o.  -  po  uzupełnieniu 
brakujących próbek (na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) - 
uznać za ważną i ocenić w sposób następujący:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena  ofertowa 
brutto

Okres 
gwarancji

Suma 
punktów

1

Mikomax Poznań Sp. z o.o.
ul. Obornicka 245
60-693 Poznań

1 043 693,00 zł

ilość punktów 
w kryterium: 
90,00 pkt

48 miesięcy

ilość punktów 
w  kryterium: 
10 pkt

100,00 pkt

5. Oferta nr 1 Wykonawcy: Mikomax Poznań Sp. z o.o., ul. Obornicka 245, 60-693 Poznań jest 
ważna - nie podlega odrzuceniu - i najkorzystniejsza 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.

6. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia 
w dniu  18 . 06 . 2015 roku.

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

                                                                      (podpis Kierownika zamawiającego)


