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GPR.271.1.4.2022.KR 

NOTATKA Z WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na Opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości 

Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów” 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 21.02.2022 r. o godz. 12:00 upłynął termin składania ofert 

cenowych w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, do którego zgodnie  

z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie mają zastosowania przepisy ww. ustawy.  

 

W prowadzonym postępowaniu na wykonanie usługi pn.: Opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, 

Józefów, Lucin w Gminie Tczów” w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty: 

1. Wykaz ofert: 

1) Oferta oznaczona Nr 1:  

Nazwa i adres Wykonawcy:  CKSP Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00 – 052 Warszawa 

Cena – 49 200,00 zł brutto 

2) Oferta oznaczona Nr 2:  

Nazwa i adres Wykonawcy: PROJEKTOWANIE mgr inż. Marek Galiński  os. Bolesława 

Śmiałego 16D/28, 60 – 682 Poznań 

Cena – 59 040,00 zł brutto 

3) Oferta oznaczona Nr 3:  

Nazwa i adres Wykonawcy: Firma „R-M projekt Radosław Mieczkowski ul. 1 Maja 2B/11,  

18 – 200 Wysokie Mazowieckie 

Cena – 156 000,00 zł brutto 

4) Oferta oznaczona Nr 4:  

Nazwa i adres Wykonawcy: PROSECO KAMIL WAŁĘGA  Aleja Królewska 7, 24 – 100 Puławy 

Cena – 104 550,00 zł brutto 

2. Oferty oznaczone nr 1 i 3 zostały złożone niezgodnie z zapisami rozdziału VII, pkt 5 zapytania 

ofertowego. Oferty zostały złożone w formie elektronicznej, jednakże nie zostały opatrzone 

jednym z podpisów wskazanych w rozdziale VII, pkt 5 ppkt 2): 

„5.Propozycję cenową składa się pod rygorem nieważności: 

1) w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca lub 



2) w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym (prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza 

certyfikat podpisu osobistego znajdujący się w e‑dowodzie) przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. 

Mając na uwadze zapisy zapytania ofertowego oferty nr 1 i 3 są nieważne. 

3. Po dokonaniu analizy i sprawdzenia ofert, wybrano do realizacji ofertę nr 2. 

4. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca oznaczony nr 2 spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 

przedstawił korzystniejsze ceny ofertowe brutto spośród ofert ważnych. 

 

Na oryginale podpisał  

   Wójt Gminy Tczów  

      Arkadiusz Baran 


