
 
 

Informacja o wyniku postępowania 

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

        ZP.272.00070.2021   17.03.2022 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00083/22   

Sprawa: Część nr 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na dostawę, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego  

dla Pracowni przedmiotowych, zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,  

Os. Mielżyńskiego 5A, z podziałem na 6 części. 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuję, iż w zakresie Części nr 3 niniejszego postępowania – Pracownia obróbki 

ręcznej i montaż – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe FAKTOR Piotr Pachczyński, 

ul. Jagiellońska 26, 64-800 Chodzież, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 361.846,32 zł brutto. 

Wykonawca zobowiązał się, iż udzieli 48 miesięcy gwarancji na asortyment. 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, została odrzucona oferta METALZBYT-HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-

Biała, w zakresie części nr 3. Zaproponowane za realizację zamówienia kwoty brutto, na etapie sprawdzania złożonych 

ofert wzbudziły wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia zgodnie z określonymi, w SWZ 

wymaganiami.  

Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00009/22 z dnia 24.01.2022 r.) wezwał Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. 

Wykonawca potwierdził rażąco niską cenę.   

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

niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Nazwa( firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena brutto oferty w zł – 60 

pkt. 

Okres gwarancji 

w miesiącach  – 40 

pkt. 

Łączna przyznana 

punktacja 

Przedsiębiorstwo Handlowo -  

Usługowe FAKTOR Piotr Pachczyński, 

ul. Jagiellońska 26, 64-800 Chodzież 

60,00 40,00 100,00 

Megamaszyny Rafał Pajek, 

ul. Guznera 55, 47-175 Spórok 
47,63 40,00 87,63 

METALZBYT-HURT Sp. z o.o., 

ul. Bardowskiego 2, 

43-300 Bielsko-Biała 

------ ------- ----- 

 

Zatwierdzenie wyników Części nr 1, 2, 4, 5 oraz 6 postępowania, nastąpiło na podstawie Uchwały nr 2979/2022 

Zarządu Powiatu w Poznaniu, z dnia 11 marca 2022 r. 

 

 

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


