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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Na podstawie art. 253 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

1710) zawiadamiam, że Zamawiający w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pod 

nazwą „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka”, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2 

przedstawioną przez: 

 

Budowa, Remonty-Dróg, Ulic, Chodników Damian Prokopowicz ul. Długa 84A, 05-240 Tłuszcz 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości: 272 891,00 zł (brutto). 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Oferta Wykonawcy – Budowa, Remonty-Dróg, Ulic, Chodników Damian Prokopowicz – spełnia wszystkie 

warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała największą liczbę 

punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIV SWZ.  

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena 

– 60 %, okres gwarancji - 40 %) oraz łączną punktację: 

 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres siedziby Wykonawcy Liczba pkt 

przy kryterium 

cena 60 % 

Liczba pkt 
przy kryterium 
okres gwarancji  

 40 % 

RAZEM 
pkt 

 
1 

Zakład Usług Terenowych Budowlanych i 
Porządkowych Margot  

Małgorzata Szymańska w spadku 
Pasaż Ursynowski, 02-784 Warszawa 

Odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c 

ustawy Pzp 

2 

Budowa, Remonty-Dróg, Ulic, Chodników  
Damian Prokopowicz 

ul. Długa 84A, 05-240 Tłuszcz 

60 40 100 

3 
Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk”  

Laski 29, 07-130 Łochów 

Odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c 

ustawy Pzp 

4 
KG BUD Grzegorz Kunicki 

 ul. Powstańców 39/75, 05-091 Ząbki 

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 

ustawy Pzp 

 
 
Zawiadomienie o Ofertach odrzuconych: 
 

Nr 1 
Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot  
Małgorzata Szymańska w spadku 
Pasaż Ursynowski, 02-784 Warszawa 
 
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty 
 
Zgodnie z treścią art. 266 ustawy Pzp, do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych 
postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się przepisy 
działu II, z wyjątkiem przepisów art. 83, art. 86, art. 87 ust. 3, art. 88-90, art. 97 ust. 2, art. 124, art. 125 ust. 2 ł 6, 
art. 126, art. 127 ust. 1, art. 129, art. 130, art. 132-188, art. 220, art. 227 ust. 1, art. 257, art. 264 i art. 265, chyba 
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że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej. Z kolei zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę: 
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub 
podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, podmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub 
oświadczeń. 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający w dniu 26 października 2022 roku stosownie do treści art. 128 ust. 1 
ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawcy Zakładu Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot 
Małgorzata Szymańska w spadku do złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w rozdziale 
VII ust. 2 pkt 1 i 2  SWZ, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 4 pkt 1 i 2 SWZ.  
w wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Pzp, nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 31.10.2022 r. 
Mając na uwadze, że Wykonawca nie złożył do upływu wskazanego terminu powyższych dokumentów, jego 
oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2) lit. c w związku z art. 266 ustawy Pzp. Brak złożenia 
wymaganych ustawą Pzp i treścią SWZ podmiotowych środków dowodowych uniemożliwia Zamawiającemu 
zbadanie i ocenę oferty pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, 
w konsekwencji zatem brak jest możliwości utrzymania oferty tego Wykonawcy w postępowaniu.   
 
Nr 3 
Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk”  
Laski 29, 07-130 Łochów 
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty 
 
Zgodnie z treścią art. 266 ustawy Pzp, do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych 
postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się przepisy 
działu II, z wyjątkiem przepisów art. 83, art. 86, art. 87 ust. 3, art. 88-90, art. 97 ust. 2, art. 124, art. 125 ust. 2 ł 6, 
art. 126, art. 127 ust. 1, art. 129, art. 130, art. 132-188, art. 220, art. 227 ust. 1, art. 257, art. 264 i art. 265, chyba 
że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej. Z kolei zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę: 
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub 
podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, podmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub 
oświadczeń. 
 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający w dniu  08 listopada 2022 roku stosownie do treści art. 128 ust. 1 
ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawcy Wojciech Przyborowski „Garden-Bruk”  do złożenia podmiotowych 
środków dowodowych określonych w rozdziale VII ust. 2 pkt 1 i 2  SWZ, potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V ust. 
4 pkt 1 i 2 SWZ.  
w wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Pzp, nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 14.11.2022 r. 
Mając na uwadze, że Wykonawca nie złożył do upływu wskazanego terminu powyższych dokumentów, jego 
oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2) lit. c w związku z art. 266 ustawy Pzp. Brak złożenia 
wymaganych ustawą Pzp i treścią SWZ podmiotowych środków dowodowych uniemożliwia Zamawiającemu 
zbadanie i ocenę oferty pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, 
w konsekwencji zatem brak jest możliwości utrzymania oferty tego Wykonawcy w postępowaniu.   
 
Nr 4 
KG BUD Grzegorz Kunicki 
ul. Powstańców 39/75, 05-091 Ząbki 
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty 
 

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, odrzucił ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę - KG 
BUD Grzegorz Kunicki, ponieważ oferta złożona została niezgodnie z przepisami art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. 
Zgodnie z zapisami przywołanego artykułu Wykonawca winien złożyć ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 
125 ust. 1, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub osobistym. Wykonawca złożył swoją ofertę w postaci skanu dokumentu wypełnionego i podpisanego 
własnoręcznie. Dokument nie został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. 
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