
                                                      
Informacja o wyniku postępowania 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.000016.2016   09.05.2016 r. 
l.dz.: ZP.KW-00147/16    

 
Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie, metodą skanowania laserowego 3D, inwentaryzacji budowlanej Dworu położonego 
w Skrzynkach. 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez ARSA 
Bomerski i Partnerzy Architektoniczne Studio Autorskie Sp. p., ul. Sobieskiego 60, 80 – 216 Gdańsk, w której 
Wykonawca zaproponował realizację zamówienia za kwotę 35.670,00 zł brutto i zobowiązał się przeprowadzić 
inwentaryzację w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy 
Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała maksymalną liczbę 
punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 
Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu. 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jest niezgodna 
z ustawą oraz jej treść nie odpowiada treści SIWZ odrzucona została oferta MMBP Projekty i Realizacje Michał 
Strączek, ul. Szablowskiego 6/6, 30 – 127 Kraków. 
Z treści oferty nie wynikało, czy została ona złożona przez  MMBP Projekty i Realizacje Michał Strączek, 
ul. Szablowskiego 6/6, 30 – 127 Kraków, zgodnie z danymi adresowymi Podmiotu wskazanego w Formularzu 
ofertowym, czy było to Konsorcjum: MMBP Projekty i Realizacje Michał Strączek, ul. Szablowskiego 6/6, 30 – 127 
Kraków oraz SCANMASTERS Michał Adamczak, ul. Reduta 26c/41, 31–214 Kraków, na co mogła wskazywać treść 
złożonych dokumentów dotyczących ostatniego z przywołanych Podmiotów. 
Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00107/16, z dnia 18.04.2016 r.) wezwał Wykonawcę do złożenia stosowych 
wyjaśnień. 
Z treści przedłożonej odpowiedzi wynikało, iż ofertę złożyło Konsorcjum. 
Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przytoczonymi 
w  Rozdziale V ust. 4 pkt 3 lit. b) SIWZ, w przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie 
o udzielenie zamówienia publicznego (Konsorcjum), upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/ lidera 
konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. 
Do złożonej oferty została załączona kopia pełnomocnictwa potwierdzająca, iż Pan Michał Adamczak Właściciel 
Firmy SCANMASTERS, ul. Reduta 26c/41, 31 – 214 Kraków, upoważnił do reprezentacji w swoim imieniu Pana 
Michała Strączek, Właściciela Firmy MMBP Projekty i Realizacje Michał Strączek, ul. Szablowskiego 6/6, 30 – 127 
Kraków. 
Z treści przedmiotowego upoważnienia wynikało zatem, iż Pan Michał Strączek jest jedynie osobą upoważnioną 
do podpisywania dokumentów w imieniu Pana Michał Adamczak. Jednocześnie dokument ten nie zawierał 
upoważnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika/ lidera konsorcjum, które dla swojej ważności wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. 
Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00126/16, z dnia 25.04.2016 r.) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia prawidłowego 
pełnomocnictwa. 
W odpowiedzi został przedłożony dokument, który wystawiony został w dniu 26.04.2016 r., a więc nie 
potwierdzający, iż na dzień składania ofert, tj. na 13.04.2016 r. pełnomocnik, tj. MMBP Projekty i Realizacje Michał 
Strączek, ul. Szablowskiego 6/6, 30–127 Kraków, był upoważniony do pełnienia funkcji przedstawiciela/ lidera 
konsorcjum. 
Z powyższego nie wynika czy na dzień składania ofert Wykonawcy faktycznie wspólnie ubiegali się o udzielenie 
zamówienia czy też tylko jeden z nich upoważnił w swoim imieniu drugiego do złożenia oferty. 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 17.05.2016 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
 
 
 
 
 
 



Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl                                
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium 

Łącznie Cena –
90 % 

Wyrażony  termin wykonania 
inwentaryzacji – 10% 

1 
MMBP Projekty i Realizacje Michał Strączek 

ul. Szablowskiego 6/6, 30–127 Kraków  
------- ------- ------- 

2 
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. 

ul. Nowy Świat 2, 00–497 Warszawa 
79,09 10,00 89,09 

3 DEMIURG Sp. z o.o., Sp. K., ul. Płowiecka 11/2, 60–277 Poznań 50,19 10,00 60,19 

4 
ARSA Bomerski i Partnerzy Architektoniczne Studio Autorskie Sp. p. 

ul. Sobieskiego 60, 80–216 Gdańsk 
90,00 10,00 100,00 

5 

Konsorcjum: 
Lider – KADEX Geodezja Polska Sp. z o.o. 

ul. Santocka 7A, 60–431 Poznań 
Partner – SPECTRA SYSTEM Sp. z o.o. 

ul. Konecznego 4/10U, 31–216 Kraków 

27,47 10,00 37,47 


