
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: 

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności. 
2.LICZBA ZŁOśONYCH OFERT: 4 
 
 
3.LICZBA WYKONAWCÓW WYKLUCZONYCH/ODRZUCONYCH: 0/3 
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), poniewaŜ ich treść nie odpowiada treści SIWZ, zostały 
odrzucone oferty niŜej wskazanych  Wykonawców. 
1. PERFECT s.c., P. Mieszkowski, B. Tarnawska, Al. 3 Maja 5A/41,  00 – 401 Warszawa. Wykonawca 

w złoŜonej ofercie zaproponował: 
– akumulator pracujący w przedziale temperaturowym od -10ºC do +45 ºC.  

Zgodnie z zapisami, stanowiącego załącznik do SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia 
wymagany był akumulator pracujący w przedziale temperaturowym od -40ºC do +60 ºC. 

– ogranicznik przepięć klasy C. 
Zgodnie z zapisami, stanowiącego załącznik do SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia 
wymagany był ogranicznik klasy B+C.  

2. Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Sp. z o.o., ul. Okólna 1A, 59 – 220 Legnica.  
Wykonawca w złoŜonej ofercie zaproponował akumulator o przewidzianej długości eksploatacji do 
10 lat, pracujący w przedziale temperaturowym od -25ºC do +45 ºC. 
Zgodnie z zapisami, stanowiącego załącznik do SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia wymagany 
był akumulator o przewidzianej długości eksploatacji od 10 do 12 lat, pracujący w przedziale 
temperaturowym od -40ºC do +60 ºC. 

3. „FOKS” Firma WielobranŜowa Michał Ślęzak, ul. Poznańska 28, 60 – 851 Poznań. Wykonawca w 
złoŜonej ofercie nie wskazał w sposób jednoznaczny w jakim paśmie częstotliwości pracuje 
zaproponowany przemiennik. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złoŜenia wyjaśnień w jakim 
paśmie częstotliwości pracuje przedmiotowy sprzęt (pismo nr ZP.3432-24-02/10, z dnia 
18.05.2010 r.). W przypadku jeŜeli oferowany przemiennik będzie pracował w paśmie 
częstotliwości 136 – 174 MHz Wykonawca do złoŜonych wyjaśnień winien załączyć właściwą kartę 
katalogową. Wykonawca nie przedłoŜył przedmiotowej karty, zatem Zamawiający uznał, 
iŜ przedmiotowy przemiennik pracuje w paśmie częstotliwości 403 – 470 MHz. 
Zgodnie z zapisami, stanowiącego załącznik do SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia wymagany 
był przemiennik pracujący  w paśmie częstotliwości 136 – 174 MHz. 
Ponadto Wykonawca do oferty nie załączył kart katalogowych oferowanego sprzętu: przewodu 
antenowego, przewodu do zabezpieczeń przepięciowych, zabezpieczenia przepięciowo – 
odgromowego, akumulatora, wyłącznika nadmiarowo – prądowego, ogranicznika przepięć klasy 
B+C, licznika prądu elektrycznego szafy rackowej do zabudowy przemiennika oraz mikrofonu 
do radiotelefonu oraz tłumaczenia na język polski karty katalogowej oferowanego filtra 
dupleksowego. 
Zgodnie z zapisem Rozdziału V ust. 3 SIWZ, na potwierdzenie, iŜ oferowane dostawy odpowiadają 
wymaganiom stawianym przez Zamawiającego, Wykonawca winien przedłoŜyć przedmiotowe 
dokumenty. 
Wykonawca, cytowanym powyŜej pismem, został wezwany do uzupełnienia brakujących 
dokumentów. W odpowiedzi przedłoŜył oświadczenie wyjaśniające, iŜ  składając ofertę działał 
w przekonaniu, iŜ zawiera ona wszelkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty. 
Przedmiotowe oświadczenie, w wymaganym terminie, dotarło do Zamawiającego jedynie 
w formie elektronicznej, bez podpisu osoby upowaŜnionej do reprezentacji firmy na zewnątrz. 
W związku z powyŜszym oferta Wykonawcy podlega odrzucenia zgodnie z cytowanym 
na wstępie przepisem ustawy.  

 
4.INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Ogłoszenie  nr 98097 – 2010                                 z dnia  26.04.2010 r. 
 
5.CENY WAśNIE ZŁOśONYCH OFERT: 
najniŜsza:   29.182,60 zł brutto                                                    najwyŜsza:    29.182,60 zł brutto       
 
6.IMIĘ,NAZWISKO LUB NAZWA ORAZ ADRES WYBRANEJ OFERTY:  
YAGI – FRYSKA Sławomir Fryska, ul. Romana Abrahama 16, 61 – 615 Poznań 
 
7.CENA WYBRANEJ OFERTY:  
29.182,60 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 
PERFECT s.c., P. Mieszkowski, B. Tarnawska 

Al. 3 Maja 5A/41,  00 – 401 Warszawa 
------------- 

2 
Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Sp. z o.o. 

ul. Okólna 1A, 59 – 220 Legnica  
------------- 

3 
YAGI – FRYSKA Sławomir Fryska 

ul. Romana Abrahama 16, 61 – 615 Poznań 
100,00 

4 
„FOKS” Firma WielobranŜowa Michał Ślęzak 

ul. Poznańska 28, 60 – 851 Poznań 
------------- 

 
10. ZAWARCIE UMOWY 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
ul. Jackowskiego 18, pok. 103A w dniu  02.06.2010 r., tj. po upływie określonego w art. 94 ust. 1 pkt 
2 cytowanej ustawy terminu. 

 
 

 


