
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

ZAMAWIAJĄCY 
nazwa: Powiat Poznański 

adres: ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 
Tel./fax. (061)8410-500 / (061)8480-556 

  
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw lub usług: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontu wewnętrznego Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie – roboty budowlane i sanitarne w budynku głównym oraz ścianki 
mobilne w świetlicy w łączniku. 
2.LICZBA ZŁOśONYCH OFERT: 2 
 
 
3.LICZBA WYKONAWCÓW WYKLUCZONYCH/ODRZUCONYCH: 1/1 
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zostało wykluczone „ARLES” NADZORY BUDOWLANE Arleta 
Szafrańska, ul. Łąkowa 51, 61 – 160 Wiórek. Wykonawca do oferty załączył wykaz potwierdzający 
wykonanie tylko jednej pracy, o wartości realizowanej inwestycji poniŜej wymaganej przez Zamawiającego 
kwoty, wraz  z dokumentem potwierdzającym jej naleŜyte wykonanie. 
Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 1 pkt 2 oraz Rozdziału V ust. 1 pkt 2 SIWZ, na potwierdzenie 
spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien przedłoŜyć wykaz 
minimum trzech usług pełnienia nadzoru inwestorskiego nad remontami prowadzonymi w obiektach 
uŜyteczności publicznej, o wartości realizowanej inwestycji co najmniej 530.000,00 zł brutto kaŜda. 
Wykonawca, pismem nr ZP.3432-28-01/10, z dnia 28.05.2010 r., został wezwany do uzupełnienia 
brakujących dokumentów. W odpowiedzi przedłoŜył oświadczenie wyjaśniające, iŜ  składając ofertę działał 
w przekonaniu, iŜ praktyka w pełnieniu nadzorów inwestorskich, którą się legitymuje, potwierdzona 
załączonymi do oferty dokumentami, jest wystarczająca do wykazania spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. 
W związku z powyŜszym Wykonawca nie wykazał potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku. 
Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się 
za odrzuconą.  
 
4.INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Ogłoszenie  nr 123081– 2010                                 z dnia  13.05.2010 r. 

 
5.CENY WAśNIE ZŁOśONYCH OFERT: 
najniŜsza:   15.251,22  zł brutto                                                    najwyŜsza:    15.251,22  zł brutto       
 
6.IMIĘ,NAZWISKO LUB NAZWA ORAZ ADRES WYBRANEJ OFERTY:  
P.U.H. REMIX, ul. Poznańska 13, 62 – 004 Kicin 

 
7.CENA WYBRANEJ OFERTY:  
15.251,22  zł brutto                                  
 
8. UZASADNIENIE WYBORU 
Wybrana oferta jest jedyną waŜną złoŜoną w zakresie prowadzonego postępowania i otrzymała maksymalną 
liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryterium oceny – cena 100%. Wykonawca spełnił wymogi 
formalno – prawne udziału  w postępowaniu. 
 
9. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli 
oferty w przedmiotowym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba punktów 
w kryterium cena 

1. 
P.U.H. REMIX 

ul. Poznańska 13, 62 – 004 Kicin 
100,00 

2. 
„ARLES” NADZORY BUDOWLANE Arleta Szafrańska 

ul. Łąkowa 51, 61 – 160 Wiórek 
-------------- 

 
10. ZAWARCIE UMOWY 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
ul. Jackowskiego 18, pok. 103A w dniu  15.06.2010 r., tj. po upływie określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 
cytowanej ustawy terminu. 

 

 
 


