
Poznań, dnia 30 września 2015 r.

NT.5.212.28.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w  Dz.U.

z  2013  r.,  poz.  907  z  późniejszymi  zmianami)  informuję,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i budowa trzech zadaszonych kortów

tenisowych,  zlokalizowanych  w Poznaniu,  os.  Piastowskie  106a,  w systemie  „zaprojektuj  i  wybuduj” do

realizacji  zamówienia  wybrano  ofertę  nr  3,  złożoną przez:  ACTIV SPORT Arkadiusz Krzyżański  ,  ul.

Głogowska 216, 60- 104 Poznań

Zgodnie z art. 91 ust. 1 w.w ustawy, wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert,

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Oferta w poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą ilość punktów:

– cena- 96,00

– okres gwarancji – 4,00

suma    punktów – 100,00

Wykonawca SPORT Halls s.c, ul. Komuny Paryskiej 57/15, 50- 452 Wrocław, który złożył ofertę nr 1,

został  z  postępowania  wykluczony na  podstawie  art.  24  ust.  2  pkt  2,  Wykonawca  nie  zgodził  się  na

przedłużenie okresu związania ofertą. Pismem z dnia 14.09.2015 r. Zamawiający zwrócił się z wnioskiem o

przedłużenie terminu związania ofertą. Do upływu terminu związania ofertą Wykonawca nie wyraził zgody

na jego przedłużenie.

Wykonawca SALTEX EUROPA Sp. z o.o., ul. Sudecka 106 a, 53-129 Wrocław, który złożył ofertę nr 2,

został z postępowania wykluczony  na podstawie art.  24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie wykazał spełnienia

warunków udziału w postępowaniu.                                                                                                                  

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żądał złożenia wraz z

ofertą między innymi:

1. Wykazu  usług – załącznik nr 5a do SIWZ, wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
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terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,

oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych

za  kierowanie  robotami  budowlanymi,   wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,

doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych do wykonania  zamówienia,  a  także zakresu wykonywanych

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ

wraz  z  oświadczeniem,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  posiadają

wymagane uprawnienia zgodnie z opisem warunku z pkt 5 ppkt 3 niniejszej SIWZ.

3. Wykazu robót budowlanych -  załącznik nr 5 do SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  załączeniem dowodów  dotyczących

najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały  wykonane  w  sposób  należyty  oraz

wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo

ukończone. 

4. Opisu technicznego  oferowanej powłoki, zawierającego co najmniej wszystkie parametry opisane  przez

Zamawiającego w Programie Funkcjonalno- Użytkowym oraz producenta, typ i model.

5.  Opisu  technicznego   oferowanej  nawierzchni  kortów,  zawierający  co  najmniej  wszystkie  parametry

opisane  przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno- Użytkowym oraz producenta, typ i model

W złożonej ofercie brak było  w.w dokumentów. 

Zamawiający  działając  na  podstawie  art  26  ust.  3  w/w  ustawy,   wezwał  Wykonawcę do  uzupełnienia

wymienionych powyżej dokumentów. W wyznaczonym terminie dokumenty nie wpłynęły.

Zgodnie z art. 94. ust. 1 umowa w sprawie niniejszego zamówienia, może zostać zawarta  po upływie 5 dni

od  przesłania  niniejszej  informacji. O  terminie  zawarcia  umowy  Zamawiający  zawiadomi  wybranego

Wykonawcę odrębnym pismem.

                                                                                                              DYREKTOR  POSiR

                                                                                                               Zbigniew Madoński

Sporządziła: Elżbieta Różowicz
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