
Nr sprawy: RZP.271-35/2016 
Numer pisma: RZP. 271.35.2016-15                             Swarzędz, dnia 10 stycznia 2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
– informacja o wynikach postępowania -

Przetarg nieograniczony:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzesińskiej w Jasinie,

gmina Swarzędz wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Na podstawie  art.  92 ust.  1 ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 roku  Prawo  zamówień
publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i  Gminy
Swarzędza informuje, że:

1. W wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako  najkorzystniejszą ofertę:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
Łączna

punktacjaCena ofertowa brutto /
ilość uzyskanych pkt  

Okres gwarancji /
 ilość uzyskanych pkt

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowe i Handlowe AGROBEX 
Sp.z o.o.
ul. Kochanowskiego 7
60-845 Poznań

4 462 412,64 zł
60 pkt

60 miesięcy
40 pkt 100 pkt

2. Wykonawca: PPUiH AGROBEX Sp.z o.o.  spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego
oferta uzyskała największą łączną ilość punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

3. Streszczenie oceny i porównanie pozostałych złożonych ofert przedstawia się następująco:

Nr 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz
adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
Łączna

punktacjaCena ofertowa brutto /
ilość uzyskanych pkt  

Okres gwarancji /
 ilość uzyskanych pkt

1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-
Budowlane 
INFRA Sp. z o.o
ul. Podmiejska 15c, 
66-400 Gorzów Wlkp.

6 272 370,12 zł  
42,69 pkt

60 miesięcy
40 pkt

  82,69 pkt

3

Ciepłownik Ekoinwestycje          
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Grunwaldzka 475, 
62-064 Plewiska

7 740 016,33 zł
34,59 pkt

60 miesięcy
40 pkt

 74,59 pkt

4. Umowa  z  wybranym  Wykonawcą  zostanie  podpisana  nie  wcześniej  niż  w  dniu
17.01.2017 roku.

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Swarzędz

     Marian Szkudlarek

         ...............................................
                                                                            (podpis Kierownika zamawiającego)
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