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Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym wariant I - art. 275 pkt. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

Kłobuck 05.04.2022 r. 

 
 
 
IR.271.008.2022.SA 
IR.KW-0192/22 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Nadzór inwestorski 

nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową drogi gminnej ul. Mostowej w 

Kamyku wraz z budową obiektu mostowego.  

Ogłoszenie  nr 2022/BZP 00087579/01 z dnia 2022-03-16 
 
 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. )  zwanej w dalszej części „ustawą Pzp'', zawiadamiam że:  
 

1. W postępowaniu została wybrana oferta:    

Kierownik Budowy Wojciech Ciejka 
32-050 Skawina,  
ul. Łanowa 41L 
 
Cena oferty wynosi 35.424,00 zł brutto 
słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i 45/100  
 
UZASADNIENIE PRAWNE: 
Art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę 
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 
Wybrana oferta odpowiada warunkom określonym w specyfikacji warunków zamówienia, uzyskała  
liczbę punktów (zgodnie z podaną niżej tabelą)  w oparciu o podane kryteria wyboru ofert oraz jest 
zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

a) Zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium:   
 

 
 

b) W postępowaniu złożone zostały cztery oferty. Zamawiający odrzucił trzy oferty: 

NR 
OFE
RTY 

FIRMA (NAZWA) ADRES WYKONAWCY 

PUNKTACJA 
PRZYZNANA 
OFERCIE W 
KRYTERIUM 

„CENA” 
WAGA 60% 

PUNKTACJA 
PRZYZNANA 
OFERCIE W 
KRYTERIUM 

„DODATKOWE 
DOŚWIADCZENIE 

INSPEKTORA”  
WAGA 40 % 

SUMA 
PUNKTÓW 
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Kierownik Budowy Wojciech Ciejka 
32-050 Skawina 
ul. Łanowa 41L 

60,00 20,00 80,00 
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1) Dwie oferty złożone przez Pana Jarosława Boreckiego, zam. 42-100 Kłobuck, ul. Graniczna 116, 
zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6)  ustawy Pzp (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z 
późn. zm.) 

Próba odszyfrowania przez Zamawiającego ofert złożonych przez Wykonawcę, w dniu otwarcia 
ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zakończyła się 
niepowodzeniem, ponieważ zostały one błędnie zaszyfrowane. Zaistniała sytuacja wskazuje, iż 
przedmiotowe oferty nie zostały przekazane w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi  oraz 
organizacyjnymi przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi 
przez zamawiającego, co jest przesłanką do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) 
Ustawy 

2) Oferta Firmy Handlowo-Usługowej „KOMAX” Robert Chłąd, 42-100 Kłobuck, ul. Kasztanowa 89B, 
została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 3) i pkt 6) Ustawy Pzp (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1129 z późn. zm.) 

Badanie oferty, złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
wykazało że nie została ona opatrzona żadnym podpisem elektronicznym. Zaistniała sytuacja 
pokazuje, iż przedmiotowa oferta jest niezgodna z przepisami ustawy oraz że nie została ona 
sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi sporządzania ofert 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego, co jest 
przesłanką do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) i pkt 6) Ustawy  

c) Informuję, iż zgodnie z treścią art. 308 ust. 2 ustawy Pzp,  Zamawiający zawiera umowę w sprawie 
zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 557 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
Umowa będzie mogła być zawarta w siedzibie Zamawiającego, nie wcześniej niż w dniu 11.04.2022 r. 
  
 

 

 

Burmistrz Kłobucka  
  Jerzy Zakrzewski  

Elektronicznie podpisany przez Jerzy Zakrzewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1) strona internetowa; 

2) Kierownik Budowy Wojciech Ciejka 

32-050 Skawina, ul. Łanowa 41L 

3) Firma Handlowo-Usługowa „KOMAX” Robert Chłąd 

42-100 Kłobuck, ul. Kasztanowa 89B, 

4) Jarosław Borecki,  

42-100 Kłobuck, ul. Graniczna 116 

4/  a/a 

 


