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Poznań, dnia 06 maja 2022 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

1. Przedmiot zamówienia

Wykonanie przeglądów budowlanych obiektów zarządzanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu

i Rekreacji w 2022 roku.

Do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę: 

Mediatis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Młynarska 4/3, Wrocław

Cena: 76 210,00 zł netto/93 738,30 zł brutto

Cena: 100,00 pkt., łączna punktacja: 100,00 pkt. 

W postępowaniu wpłynęły oferty następujących Wykonawców, które zostały ocenione jak poniżej:

1) Lider IMS Jan Synoradzki, ul Wiosenna 21, Wągrowiec

Cena: 56 660,00 zł netto/69 691,80 zł brutto

Oferta Wykonawcy została odrzucona – Wykonawca błędnie określił cenę dla rodzaju przeglądów

w pozycjach:  25,  26,  27,  28,  29  oraz  w pozycji  nr  18  nie  podał  ceny  za  przegląd  instalacji

kominowej  i  wentylacyjnej.  Ponadto  Wykonawca  nie  wykazał  osoby  posiadającej  kwalifikacje

mistrza  w  rzemiośle  kominiarskim.  Wykonawca  jako  równoważne  do  tych  kwalifikacji  podał

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w

zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i

kanalizacyjnych.  Zaoferowana  równoważność  jest  niezgodna  z  wymaganiami  Zamawiającego,

ponieważ  Zamawiający  oczekiwał  przedstawienia  zarówno  osoby  posiadającej  uprawnienia

budowlane  jak  wyżej  oraz  osoby  z  kwalifikacjami  mistrza  kominiarskiego.  Zastosowana

równoważność  de  facto  prowadzi  do  ominięcia  przez  Wykonawcę  wymogów  stawianych  w

postępowaniu. 

2) OLIKATO-BUD Tomasz Bąk, ul. Kasztanowa 4, Kamionki

Cena: 59 200,00 zł netto/72 816,00 zł brutto

Oferta Wykonawcy została odrzucona – Zamawiający ocenił, że oferta Wykonawcy zawiera rażąco

niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  W  dziale  II  pkt  3  zapytania  ofertowego

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do  wyłączenia z oceny, ofert o rażąco niskiej cenie. Oferta

Wykonawcy  została  zbadana  pod  kątem  rażąco  niskiej  ceny  z  zastosowaniem  odpowiednich

przepisów obowiązującego Prawa zamówień publicznych. Oferta Wykonawcy jest o ponad 30 %

niższa zarówno od kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (tj. 116 397,10 zł brutto) oraz od

średniej  ceny ofert  złożonych w postępowaniu,  które nie podlegają odrzuceniu (106 756,62 zł

brutto).  Na  podstawie  regulacji  wewnętrznych  Poznańskich  Ośrodków  Sportu  i  Rekreacji



Zamawiający nie jest zobowiązany do wzywania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie

rażąco niskiej ceny. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaoferowana cena jest rażąco niska wyłącza ją z

ogólnej oceny ofert.

3) Paulina Bondarczuk, ul. Słowiańska 55B/22, Poznań

Cena: 128 300,00 zł netto/157 809,00 zł brutto

Oferta  Wykonawcy  została  odrzucona  –  Wykonawca nie  wskazał  danych  osób  posiadających

stosowne uprawnienia,  które są wymagane przez Zamawiającego do należytej  realizacji  usług

stanowiących  przedmiot  zamówienia.  W  związku  z  tym  Wykonawca  nie  może  zweryfikować

spełnienia  przez  Wykonawcę  warunku  udziału  w  postępowaniu.  W  konsekwencji  oferta

Wykonawcy została wykluczona z procedury oceny ofert.

4) Mediatis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Młynarska 4/3, Wrocław

Cena: 76 210,00 zł netto/93 738,30 zł brutto

Cena: 100,00 pkt., łączna punktacja: 100,00 pkt. 

5) DB_Profesja Dorota Nowak-Gil, Beata Wrona s.c., ul. Radomska 16, Przysucha 

Cena: 95 636,00 zł netto/117 632,28 zł brutto

Cena: 79,69 pkt., łączna punktacja: 79,69 pkt. 

6) EMTE-BUD Tomasz Dedła, ul. Smolna 13D/190, Poznań

Cena: 116 130,00 zł netto/142 839,90 zł brutto

Cena: 65,63 pkt., łączna punktacja: 65,63 pkt

/-/ Filip Waligóra
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