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Poznań, 15.06.2018 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

O 

WYBORZE 

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

NA 

 

dostawę i montaż urządzeń zabawowych i zabezpieczających na placach zabaw przy ul. 

Wielichowskiej, Garczyńskiego, Warszawskiej, w parku im. Ks. T. Kirschke  i w parku 

Kurpińskiego w Poznaniu 

 

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 

Wybrano jako najkorzystniejszą na część nr 1, 2, 3 i 5 ofertę: 

Biuro Handlowe Agnieszka Klepaczewska 

ul. Senatorska 31, Gortatowo 

62-020 Swarzędz 

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, gdyż  uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert 

podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że postępowanie na część nr 4 zostało unieważnione. 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: 

art. 93 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579): Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z 

zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:  

W postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta. 

 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu 

 

Tomasz Lisiecki 

 

 
Załączniki: 
Nr 1 - Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert   
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Zbiorcze zestawienie złożonych ofert – część nr 1, 2, 3 i 5 

 

 

 

Streszczenie oceny oraz porównanie złożonych ofert – część nr 1, 2, 3 i 5 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Kryteria oceny ofert 

Łączna punktacja Cena za przedmiot 

zamówienia 

(PLN) 

Okres gwarancji 

1. 

Biuro Handlowe 

Agnieszka Klepaczewska 

ul. Senatorska 31, Gortatowo, 

62-020 Swarzędz 

60,00 40,000 
zgodnie z treścią 

SIWZ 

 

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 0 

Oferty odrzucone: 0 

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena za przedmiot zamówienia (PLN) Okres 

gwarancji 

(m-cy) 

Termin 

płatności i 

termin 

realizacji Zad.1 Zad.2 Zad.3 Zad.4 Zad.5 

1. 

Biuro Handlowe 

Agnieszka Klepaczewska 

ul. Senatorska 31, Gortatowo, 

62-020 Swarzędz 

e-mail:bh-ak@wp.pl 

6 769,92 10 494,36 21727,23 - 19 516,08 60 
zgodnie z 

treścią SIWZ 


