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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że w postępowaniu przetargowym 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji 
sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 432 – ul. Grunwaldzka na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja i ul. Ludwika 
Zamenhofa w Śremie ofertę złożyli następujący wykonawcy: 

W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę DUCTUS Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3,  
63-400 Ostrów Wlkp, za cenę brutto 294 585,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące 
pięćset osiemdziesiąt pięć i 00/100). 

Uzasadnienie wyboru: Jedyna ważna oferta złożona w postepowaniu. Oferta spełnia wymagania 
Zamawiającego.  

Zamawiający odrzucił ofertę Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego Jazet Tadeusz 
Jankowski. Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt 2) Ustawy Pzp, „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 
Wykonawca złożył ofertę na platformazakupowa.pl/pn/wzdw w formie skanu. Dokument został wydrukowany 
i podpisany a następnie zeskanowany i w formie pdf wysłany platformą. Zamawiający dopuszcza dwa sposoby 
składania ofert: w formie papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem oraz w formie elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przesłany przez Wykonawcę dokument nie został 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z pkt 14.15 SIWZ oferta powinna być 
sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej (…) i podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Jeżeli plik nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
oznacza to, że złożona oferta jest nieważna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp w 
związku z pkt 8 w/w ust. 
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Firma (nazwa) lub nazwisko  
oraz adres wykonawcy 

Cena 
C [zł] 

Obliczenie punktów kryterium  
– cena max. 60 pkt 

Razem 
liczba 

pkt-ów 
C+R+T 

Okres udzielonej 
rękojmi R [lat] 

Obliczenie pkt w kryterium – okres 
udzielonej rękojmi 0, 10, 20 pkt, 

okres deklarowanej 
optymalizacji 

programu sygna-
lizacji T [mies] 

Obliczenie pkt w kryterium  
- okres deklarowanej optymalizacji 

programu sygnalizacji 0, 10, 20 pkt, 

1 
DUCTUS Sp. z o.o. 
ul. Chodkiewicza 3 
63-400 Ostrów Wlkp. 

294 585,00 60 
100 7 20 

36 20 

2 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 
Usługowo Handlowe Jazet 
Tadeusz Jankowski 
ul. Kolejowa 10 
63-100 Śrem 

239 973,00 

OFERTA ODRZUCONA 7 

36 


