
Numer pisma: RZP.271.26.2016-7 Swarzędz, dnia 13 września 2016r.

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

Przetarg nieograniczony:
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz wraz z

materiałem w sezonie 2016-2017”

Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo  zamówień  publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędza informuje, że:

1. po dokonaniu  oceny złożonej  ofert  przez Wykonawcę przyznał  następującą punktację  w
każdym kryterium oceny ofert:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

/ilość uzyskanych pkt

Ilość osób
zatrudnionych
na umowę o

pracę
/ilość

uzyskanych pkt

Suma
uzyskanych

punktów

1

Konsorcjum Firm:
Lider:
Technika Sanitarna Sp. z o.o.
ul. Jasielska 7B
60-476 Poznań
Członek:
Budownictwo Drogowe 
KRUG Sp. z o.o. Sp.k 
ul. Świerkowa 48, 
62-020 Rabowice

945.756,42 zł
88 pkt

10 osób  
12,00 pkt

100,00 pkt

3. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Konsorcjum Firm
Technika Sanitarna Sp. z o.o. i Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k.
Powyższa oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu z przyczyn, o których mowa w art. 89
ustawy  Pzp,  dodatkowo  wykonawca  spełnił  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone
szczegółowo w SIWZ. Przedmiotowa oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium
oceny ofert.

4. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w przedmiotowym postępowaniu w dniu
16 września 2016 roku 

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