
   

Informacja o wyniku postępowania 

Wasze pismo z dnia:   Znak:  Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00004.2017    30.03.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00133/17   

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

na zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną 

przez TWM Sp. z o.o., ul. S. Żeromskiego 9, 60 – 544 Poznań, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 

322.385,41 zł brutto i udzielono 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane. Termin realizacji zamówienia, 

zgodnie 

ze złożoną ofertą, wyniesie do 10 tygodni od dnia przekazania terenu budowy. 

 W przedmiotowym postępowaniu zastosowano tzw. procedurę odwróconą, o której mowa  w art. 24aa ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w której Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu.  

Złożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego wymogi. 

W związku z powyższym oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała 

najwyższą liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 

Należy zauważyć, iż ocenie nie podlegała oferta KOMA Mariusz Kowalski, ul. Kanałowa 48A, 62 – 060 Stęszew, która 

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) cytowanej ustawy. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie 

Zamawiającego (pismo z dnia 13.03.2017 r.) dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty 

w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 

ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 06.04.2017 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 – 

60% 

Okres gwarancji 

na wykonane roboty 

budowlane – 20% 

Termin realizacji 

zamówienia 

– 20% 

1 
TWM Sp. z o.o. 

ul. S. Żeromskiego 9, 60 – 544 Poznań 
58,72 20,00 20,00 98,72 

2 
KOMA Mariusz Kowalski 

ul. Kanałowa 48A, 62 – 060 Stęszew 
---------- ---------- ---------- ---------- 

3 

Konsorcjum: 

Lider – Nover Tomasz Kaczmarek 

ul. Książęca 19,61 – 361 Poznań 

Partner – Novam Sp. z o.o. 

ul. Promienista 62/3, 60 – 289 Poznań 

59,72 20,00 12,50 92,22 


