
 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 
ZAPYTANIE O CENĘ  
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: 

Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań – 
Bolechowo – odcinek od mostu nad rzeką Wartą do skrzyŜowania z drogą wojewódzką nr 196”. 

2.LICZBA ZŁOśONYCH OFERT: 4 

 

3.LICZBA WYKONAWCÓW WYKLUCZONYCH/ODRZUCONYCH:  1/2 
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zostało wykluczone  Biuro 
Konsultingowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Półwiejska 25/3, 61 – 886 Poznań. 
Wykonawca do oferty załączył wykaz usług wykonanych w czerwcu i lipcu 2006 r., czyli na więcej niŜ 
trzy lata przed dniem wszczęcia postępowania, jak równieŜ inwestycji nie odpowiadających 
przedmiotowi zamówienia. Wykonawca do oferty nie załączył dokumentów potwierdzających naleŜyte 
wykonanie prac. 
Zgodnie z zapisem Rozdziału V ust. 1 pkt 3 SIWZ Wykonawca był zobowiązany załączyć do oferty 
wykaz usług potwierdzający posiadanie doświadczenia w sporządzaniu studiów wykonalności dla 
inwestycji drogowych, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich naleŜyte wykonanie. Wykonawca został 
wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie złoŜył 
pismo wyjaśniające, iŜ nie jest w stanie przedłoŜyć brakujących dokumentów, potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy ofertę 
Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy, została odrzucona oferta Wydawnictwa BOMIS 
Press, która została złoŜona przez Wykonawcę niezaproszonego do udziału w postępowaniu. Do 
udziału w postępowaniu zostało zaproszone BOMIS Progress Centrum Edukacji Techniczno – 
Ekonomicznej. 
 

4.INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

             Ogłoszenie  nr   ----------------------                        z dnia  ----------------------- 
 

5.CENY WAśNIE ZŁOśONYCH OFERT: 
najniŜsza:   12.200,00  zł  brutto                               najwyŜsza:   15.860,00 zł brutto       
 

6.IMIĘ,NAZWISKO LUB NAZWA ORAZ ADRES WYBRANEJ OFERTY:  
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., ul. Towarowa 35, 61 – 896 Poznań 

 

7.CENA WYBRANEJ OFERTY:  
12.200,00  zł  brutto                                                                  

 
8. UZASADNIENIE WYBORU 
Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą 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, siedziby i adresy wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, 
streszczenie oceny i porównanie złoŜonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Streszczenie oceny 

i porównanie złoŜonych 
ofert 

1 Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., ul. Towarowa 35, 61 – 896 Poznań 100,00 

2 Wydawnictwo BOMIS Press, ul. Morelowa 1, 61 – 474 Poznań ------------ 

3 FOJUD Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398, 61 – 441 Poznań 76,92 

4 
Biuro Konsultingowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Sp. z o.o. 

ul. Półwiejska 25/3, 61 – 886 Poznań 
------------ 

 

 


