OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
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:
Wykonanie nasadzeń uzupełniających w alei grabowej znajdującej się na terenie Ośrodka
Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz pielęgnacja i utrzymanie
nasadzeń.
2.LICZBA ZŁOśONYCH OFERT: 5
3.LICZBA WYKONAWCÓW WYKLUCZONYCH/ODRZUCONYCH: 3/3
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.) zostali wykluczeni
następujący Wykonawcy:
1. Park – M Krzysztof Mróz, ul. Trakt Św. Kingi 9, 33 – 340 Stary Sącz. Wykonawca do oferty
nie załączył zaświadczenia wystawionego przez właściwego konserwatora zabytków,
potwierdzającego, iŜ wymieniona w wykazie zrealizowanych usług praca została wykonana
w obiektach zabytkowych.
Zgodnie z zapisem V ust. 1 pkt 3 SIWZ Wykonawca był zobowiązany załączyć przedmiotowe
zaświadczenie do oferty.
Wykonawca został wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów. W odpowiedzi
Wykonawca przedłoŜył decyzję właściwego konserwatora zabytków w sprawie wpisania
obiektu do rejestru zabytków. Przedmiotowa decyzja potwierdza tylko, iŜ dany obiekt
figuruje w rejestrze zabytków, natomiast nie potwierdza, iŜ wskazana przez Wykonawcę
usługa została wykonana zgodnie z wymogami jakie określa właściwy konserwator zabytków
w pozwoleniu na prowadzenie prac, robót, badań czy teŜ innych działań. Jedynie
zaświadczenie wystawione przez właściwego konserwatora stanowi potwierdzenie, iŜ prace
zostały wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez konserwatora.
2. ALKOM Firma Handlowo – Usługowa mgr inŜ. Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61 – 249
Poznań. Wykonawca do oferty załączył wykaz potwierdzający wykonanie jednej usługi
odpowiadającej swoją wartością przedmiotowi zamówienia bez zaświadczenia wystawionego
przez właściwego konserwatora zabytków, potwierdzającego, iŜ wskazana praca została
wykonana w obiekcie zabytkowym.
Zgodnie z zapisem V ust. 1 pkt 3 SIWZ Wykonawca był zobowiązany załączyć przedmiotowe
zaświadczenie do oferty.
Wykonawca został wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów. Wykonawca nie
uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie.
3. Sklep Szkółkarsko – Kwiaciarski Grzegorz Gulczyński, ul. Staromorzysławska 3A, 62 – 510
Konin. W złoŜonej ofercie Wykonawca wskazał tylko jedną osobę legitymującą się
wymaganym wykształceniem.
Zgodnie z zapisem Rozdziału V ust. 1 pkt 4 SIWZ Wykonawca był zobowiązany wskazać do
realizacji zamówienia minimum dwie osoby posiadające wykształcenie co najmniej wyŜsze
zawodowe ogrodnicze.
Wykonawca został wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów. W odpowiedzi
Wykonawca przedłoŜył wykaz, w którym wskazał osobę legitymującą się wykształceniem
wyŜszym w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, które nie jest potwierdzeniem
spełnienia warunku, Ŝe osoba przewidziana do realizacji zamówienia posiada wykształcenie
co najmniej wyŜsze zawodowe ogrodnicze.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy oferty Wykonawców wykluczonych z postępowania
uznaje się za odrzucone.
4.INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ogłoszenie nr 171817 – 2009
z dnia 07.10.2009 r.
5.CENY WAśNIE ZŁOśONYCH OFERT:
najniŜsza: 52.558,40 zł brutto

najwyŜsza:

74.686,00zł brutto

6.IMIĘ,NAZWISKO LUB NAZWA ORAZ ADRES WYBRANEJ OFERTY:
Zakład Usługowy ALFA Robert Jaskólski, ul. Kasprzaka 12/16, 41 – 303 Dąbrowa Górnicza

7.CENA WYBRANEJ OFERTY:
52.558,40 zł brutto
8. UZASADNIENIE WYBORU
Wybrana oferta 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:
Liczba punktów
Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
w kryterium
cena
Park– M Krzysztof Mróz,
1.
---------------ul. Trakt Św. Kingi 9, 33 – 340 Stary Sącz
2.

OGRÓD Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Andrzej Wojciech Szlagowski
ul. Skórzewska 23, 62 – 081 Wysogotowo

70,37

3.

Zakład Usługowy ALFA Robert Jaskólski
ul. Kasprzaka 12/16, 41 – 303 Dąbrowa Górnicza

100,00

4.

ALKOM Firma Handlowo – Usługowa mgr inŜ. Henryk Sienkiewicz
ul. Falista 6/1, 61 – 249 Poznań

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

5.

Sklep Szkółkarsko – Kwiaciarski Grzegorz Gulczyński
ul. Staromorzysławska 3A, 62 – 510 Konin

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

