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RI.III.271.3.5.2021             Pysznica, dnia 16 kwietnia 2021 r. 
 
 

Z A W I A D O M I E N I E  O  WYBORZE OFERTY 
                                 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.III.271.3.2021 o nazwie: 

„Przebudowa drogi w Pysznicy ul. Sportowa (budowa 23 miejsc postojowych, odwodnienie)” 
 
Gmina Pysznica działając na podstawie art. 253 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.); zwanej dalej „ustawą”, 

informuje, że w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
 

1. Złożono 7 ofert. 
1/ Wykluczono 0 Wykonawców.  
2/ Odrzucono 1 ofertę.  

2. Najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożył Wykonawca: 

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o. o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski  

3. Cena wybranej oferty brutto: 244 365,69 zł. 

4. Uzasadnienie wyboru w/w oferty:  
1/ Najwyższa punktacja ofertowa. 
2/ Poprawność formalna i merytoryczna oferty bez zastrzeżeń. 
3/ Wykonawca spełnił warunki udziału w postepowaniu i wykazał brak podstaw do wykluczenia z 
udziału w postepowaniu lub odrzucenia oferty. 
4/ Cena najtańszej oferty nie przewyższa kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie tej części zamówienia. 

5. Inne informacje: 

N
r 

of
er

ty
 

Nazwa / adres WYKONAWCY 
Cena  
oferty 

[ PLN ] 

Długość 
okresu 

rękojmi i 
gwarancji 

jakości 
[miesiące] 

Streszczenie oceny  i porównania 
złożonych ofert 

Liczba pkt w kryterium:  

Łączna 
punktacja Cena 

oferty 

Długość okresu 
rękojmi i 
gwarancji 

jakości 

1 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – 
Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o. 
ul. Nowa 30J, 37-400 Nisko 

399 000,00 60 36,75 40,00 76,75 

2 Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. 
ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów 274 458,51 60 53,42 40,00 93,42 

3 

Konsorcjum firm: 
Lider: Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna 
BRUK-MAR Łukasz Marut,  Cisów Las 5a, 37-
433 Bojanów 
Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Inżynieryjno Drogowego M-VIA Sp. z o.o., ul. 
Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola 

298 592,34 60 49,10 40,00 89,10 

4 „Bruk-Dar” Dariusz Skawiński 
Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin 283 210,00 60 51,77 40,00 91,77 

5 Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni 
ul. Białobrzeska 118, 37-110 Żołynia 295 695,19 60 OFERTA ODRZUCONA 
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6. Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 5: 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U. z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.); w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o 
wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  

Zasady przygotowania oferty zamawiający określił także w rozdziale XV Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 
zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortal/ePUAP, przekazanie 
oferty następuje za pomocą formularza przeznaczonego do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Jak 
większość formularzy udostępnianych przez miniPortal/ePUAP, również i ten formularz może być 
przed wysłaniem podpisany przez użytkownika (podpis następuje z wykorzystaniem właściwej 
funkcji systemu ePUAP tj. „PODPISZ I WYŚLIJ”). Podpis ten składany jest wyłącznie na 
formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Podpis na formularzu to jedynie funkcjonalność 
systemu ePuap, z której mogą, ale nie muszą skorzystać wykonawcy przekazujący ofertę przy 
pomocy tego systemu. Oznacza to, że podpis złożony jedynie na ww. formularzu nie może 
wywierać skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty wykonawcy. Oferta bowiem, 
zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem którego jest 
przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem.  

Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać opatrzona 
właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub 
na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie 
właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie 
podpisu jedynie w innym miejscu nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą.  

Oferta, nr 5 została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym i podlega 
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy 
Pzp.: „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.” 

7. Zawiadamiam, że Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

8. Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, z uwzględnieniem art. 577, może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 
Treść powyższych informacji opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postepowania 
(www.pysznica.bip.gmina.pl), na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz przekazano w 
formie elektronicznej zainteresowanym wykonawcom. 
 
 

WÓJT 
  (-) 

Łukasz Bajgierowicz 
     ( podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym ) 

 
 
J. I.  

6 Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o. o. 
ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski 244 365,69 60 60,00 40,00 100,00 

7 PAWEŁ LACH 
Szyperki 39A, 37-405 Jarocin 286 021,74 60 51,26 40,00 91,26 
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