
                                                                                                       

 

Powiat Raciborski 

Plac Stefana Okrzei 4 

47 – 400 Racibórz                                                                                                                     Racibórz, dnia 30.01.2023r. 

OR.VII.272.35.2022 

 

 

INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY i ODRZUCENIU OFERTY 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji Nr OR.VII.272.35.2022 pn.: 

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadaniu pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu 

ewidencyjnego Roszków, gmina Krzyżanowice – budowa i modernizacja dróg transportu rolnego.” 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 

z 2022 r., poz.1710 z póź. zm.) informuję, iż: 

1. Do realizacji przedmiotowego w/w zamówienia została wybrana oferta nr 6 złożona przez: 

Biuro Projektów Drogowych  

Marcin Krzyżowski 

Za cenę brutto: 17 800,00 zł 

 
2. W postępowaniu złożono 6 ofert.  

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: 

 

NUMER 

OFERTY/Nazwa 

Firmy 

KRYTERIUM NR 1 KRYTERIUM NR 2 

ŁĄCZNA 

LICZBA 

PUNKTÓW 

Pozycja 

CENA 

60% 

Termin 

realizacji 

40% 

LICZBA 

PUNKTÓW 

wg wzoru 

LICZBA 

PUNKTÓW  

1. CKSP  

Sp. z o.o. 

ul. Powązkowska 15 

01-797 Warszawa  

100 860,00 10,59 42 40,00 50,59 5 

2.„Projektowanie 

Konstrukcyjno -

Inżynieryjne” 

Bronisław Waluga  

Ul. H. 

Modrzejewskiej 

16/15 

41-712 Ruda Śląska  

PODLEGA 

ODRZUCENIU 
0,00 0 0,00 0,00 6 

3.DWK projekt 

Wojciech Kulawik  

Al. N.M.P. 69, 42-217 

Częstochowa  

67 035,00 15,93 42 40,00 55,93 4 

4. VIVALO sp. z o.o.  

ul. J. P. Woronicza 

78/13,  

02-640 Warszawa 

47 970,00 22,26 42 40,00 62,26 3 

5. Biuro Projektów 

Drogowych  

Marcin Krzyżowski  

ul. Zachodnia 41, 34-

331 Świnna,  

17 800,00 60,00 42 40,00 100,00 1 



                                                                                                       

 

6. USŁUGI 

PROJEKTOWE,  

inż. Marcin Różycki 

ul. Zdziarska 83Y/2,  

03-289 Warszawa 

38 745,00 27,56 42 40,00 67,56 2 

 

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z art. 239 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W 

przedmiotowym postępowaniu kryteriami takimi była cena oferty oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia. Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert przedmiotowa oferta została uznana za 

najkorzystniejszą, tj. uzyskała największą łączną liczbę punktów obliczonych  w oparciu o ustalone w SWZ 

kryteria. Wykonawca wykazał, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania w wymaganym zakresie. 

Zamawiający wybrał ofertę tego wykonawcy do realizacji zamówienia. 

INFORMACJA 

ODRZUCENIU OFERTY 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzania negocjacji Nr OR.VII.272.35.2022 pn.:Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego 

na zadaniu pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, gmina Krzyżanowice – 

budowa i modernizacja dróg transportu rolnego.” 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.1710 z póź. zm.) informuję, iż: 

Oferta „Projektowanie Konstrukcyjno -Inżynieryjne” Bronisław Waluga  

ul. H. Modrzejewskiej 16/15 41-712 Ruda Śląska została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 

ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp tj. 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego. 

Uzasadnienie odrzucenia: Oferta Wykonawcy „Projektowanie Konstrukcyjno -Inżynieryjne” Bronisław 

Waluga nie została opatrzona w wymagane podpisy. Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych oferta 

złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona właściwym podpisem. 

Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów 

elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu, np. tylko  

w formularzu ePUAP, nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą i w takiej sytuacji podlega ona 

odrzuceniu. W związku z powyższym, oferta Wykonawcy „Projektowanie Konstrukcyjno -Inżynieryjne” 

Bronisław Waluga podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność  

z art. 63 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie 

została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi 

sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 

zamawiającego;  

Z up. STAROSTY 

Beata Bańczyk  

SEKRETARZ POWIATU 

 

Sporządziła:  Anita Stuchły, wew.385 


