
 
 

Informacja o wyniku postępowania 

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

ZP.272.00066.2019    19.11.2019 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00849/19   

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

oświetleniowej polegający na wymianie oświetlenia w segmencie D w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy  

ul. Jackowskiego 18. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu, do którego złożono dwie oferty:  

− wybrano ofertę złożoną przez Zakład Elektronicznych Systemów Grzegorz Józefowski, ul. Jana Pawła II nr 14, 61 – 139 

Poznań, w której zaproponowano wykonanie zamówienia za kwotę 96.946,55 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się, iż 

termin realizacji zamówienia wyniesie 20 dni od dnia przekazania terenu budowy. 

Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała najwyższą liczbę 

punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny, tj.: 

• Cena brutto w zł – 60% - 60,00 pkt.  

• Wyrażonych w dniach termin realizacji zamówienia – 40% - 40 pkt. 

• Łączna liczba przyznanych punktów – 100,00 pkt. 

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

− na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ odrzucona została 

oferta Ergolight Sp. z o.o., ul. J. Ordona 7B/104, 01 – 237 Warszawa. 

Wykonawca do złożonej oferty, nie przedłożył kosztorysu o treści określonej przez Zamawiającego w przedmiarze 

robót, stanowiącym załącznik do SIWZ. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału VI ust. 3 pkt 2) oraz Rozdziału XIII ust. 1 SIWZ Wykonawca winien przedłożyć kosztorys 

ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, który uwzględnia wszystkie elementy niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia. Brak dokumentu uniemożliwia Zamawiającemu weryfikację złożonej oferty 

pod względem merytorycznym, w tym w szczególności w zakresie należytego oszacowania kosztów przeprowadzenia 

prac. 

Ponadto należy dodać, iż zgodnie z zapisami § 3 stanowiącego załącznik do SIWZ Projektu umowy, zapłata za 

wykonanie zadania jest wynagrodzeniem kosztorysowym, a brak kosztorysu o wymaganej przez Zamawiającego treści 

uniemożliwia prawidłowe rozliczenie zrealizowanej inwestycji. 

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

ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 26.11.2019 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      


