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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 „Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn”, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Nr 4 przedstawioną przez: 

 

USŁUGI INŻYNIERSKIE K-PROJEKT ul. Zawadzka 59/12, 18-400 Łomża z ceną wykonania przedmiotu 

zamówienia w wysokości: 158 854,50 zł (brutto). 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Oferta Wykonawcy – USŁUGI INŻYNIERSKIE K-PROJEKT– 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 %, aktualizacja kosztorysów inwestorskich - 40 %) oraz łączną punktację: 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres siedziby Wykonawcy Liczba pkt 

przy kryterium 

cena 60 % 

Liczba pkt 
przy kryterium 

aktualizacja 
kosztorysów 
inwestorskich 

 40 % 

RAZEM 
pkt 

 
1 

BIPPROJEKT Sp. z o.o. 

Ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa 

55,75 40 95,75 

2 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

„AKVO” Sp. z o.o. 

ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław 

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

ustawy Pzp 

 
3 

PROJEKTOWANIE I NADZÓR SANITECH 

PRZEMYSŁAW HAŁTA ul. Jacka 

Malczewskiego 12, 14-200 Iława 

52,53 40 92,53 

 
4 

USŁUGI INŻYNIERSKIE K-PROJEKT     
ul. Zawadzka 59/12, 18-400 Łomża 

60 40 100 

 
Zawiadomienie o Ofertach odrzuconych: 
 
Na podstawie art. 253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 
2022 poz. 1710), informuje że w przedmiotowym postępowaniu odrzucona została oferta: 
 Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AKVO” Sp. z o.o. ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław 

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty 

 
Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, odrzucił ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę - 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AKVO” Sp. z o.o., 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. 

http://www.bip.branszczyk.pl/
mailto:zamowienia.publiczne@branszczyk.pl

		2022-09-20T13:40:17+0200
	Wiesław Przybylski




