
 

                                                  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty                                         Strona 1 z 3 

Znak postępowania: PIOŚ.271.14.2022.MP 
       

Drawno, dnia 21 października 2022 r. 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  stosownie do 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej 

„ustawą Pzp” pn.  Opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 

tłocznej Dominikowo – Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo w 

ramach projektu: „Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na 

terenie gminy Drawno - etap III” 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Zamawiający – Gmina Drawno działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 w związku 

z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  

z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej progów unijnych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej 

przez Wykonawcę: 

 

Oferta nr 1 

Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c.       

Bogusława Bednarczyk, Justyna Markowicz  

Os. Słowackiego 22/9 

64-980 Trzcianka 

Cena brutto: 199 875,00 zł 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca  Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c.  Bogusława Bednarczyk, Justyna 

Markowicz, Os. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka, złożył niepodlegającą odrzuceniu 

ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Oferta Wykonawcy 

uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., w ramach kryteriów oceny ofert w 

postępowaniu. Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw do wykluczenia. 
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Nazwy i siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz przyznana 

punktacja ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja zgodnie z zapisami 

SWZ, znajduje się w poniższej tabeli: 

 

 

Lp. Nazwa i adres  Cena 
Łączna 

punktacja 

1. 

   Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c.       

    Bogusława Bednarczyk, 

Justyna Markowicz  

Os. Słowackiego 22/9 

64-980 Trzcianka 

100,00 pkt 100,00 pkt 

2. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 

„AKVO” Sp.z.o.o 

ul. Traktatowa 1 

54-425 Wrocław 

Oferta odrzucona na 

podstawie art. 226 ust. 1  

pkt 4) i 6) Ustawy Pzp 

3. 

„INWOD” 

 Inżynieria Środowiska Wodnego  

Projektowanie i Nadzory  

Waldemar Łągiewka  

ul. Zielone Wzgórze 18/8 

70-781 Szczecin 

36,93 pkt  36,93 pkt  

4. 

MP PROJEKT Maciej Pospieszny  

Stróżki 45c 

64-510 Wronki 

55,08 pkt  55,08 pkt  

 

Informacja o ofertach odrzuconych:  

 

Podstawa odrzucenia : art. 226 ust 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, odrzuca ofertę 

Wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp.z.o.o, ul. Traktatowa 1,  

54-425 Wrocław z uwagi na fakt, że oferta nie została sporządzona w sposób zgodny z 

wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania ofert przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego w rozdziale 11  

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ). 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę , oświadczenie, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 PZP, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu jw. za pośrednictwem e-PUAP w terminie 

określonym przez Zamawiającego w SWZ tj. 29.08.2022r. , jednakże przesłana oferta nie 

została złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz wymogami określonymi we 

wskazanych wyżej zapisach SWZ. Wykonawca złożył jedynie skan dokumentu 

podpisanego odręcznie, co oznacza, że oferta nie została podpisana (sporządzona) 

zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. 

 

Powyższy stan faktyczny potwierdzają wydruki z aplikacji Szafir, oraz raporty 

wygenerowane ze stron internetowych: https://weryfikacjapodpisu.pl/ oraz 

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-

zaufany.   

 

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż oferta podlega ona odrzuceniu zgodnie z 

art. 226 ust. 1 pkt 4 i 6 Ustawy Pzp, gdyż jest ona nieważna na podstawie odrębnych 

przepisów, to jest na mocy art. 73 k.c oraz 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.  

 

 

 

 

 

 

 

                 ……................................................................. 

                                                                                                        (podpis kierownika zamawiającego 

         lub osoby upoważnionej) 
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