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 Zamawiający: 
 

Gmina Pysznica                                                                              Tel.    +48 158410004 
ul. Wolności 322                                                                                        +48 158410112 
37– 403 Pysznica                                                                             Faks  +48 158410017 
woj.  podkarpackie                                                              www.pysznica.bip.gmina.pl 
kraj: Polska                                                                                e-mail: ug@pysznica.pl 

ePUAP:  /y53uupl33e/skrytka 
 

 

RI.III.271.4.15.2022             Pysznica, dnia 14 kwietnia 2022 r. 
 
 

Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.III.271.4.2022 o nazwie: 

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chłopska Wola - etap II” 

 
Niniejszym Gmina Pysznica jako Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej              
w treści pism: 
- RI.III.271.4.5.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty 
- RI.III.271.4.6.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty DERYL 
- RI.III.271.4.7.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty FAMARK 
- RI.III.271.4.8.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty TREEBUD 
- RI.III.271.4.9.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty WOMA 
- RI.III.271.4.10.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty PHU JAROSZ 
- RI.III.271.4.11.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty REMBUD 
- RI.III.271.4.12.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty ANDPOL 
- RI.III.271.4.13.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty FPU DREWDEL 
- RI.III.271.4.14.2022 Zawiadomienie o wyborze oferty PUH SMART 
 
W pkt. 6.  w/w pism jest: 

„6. Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 2: 
Zamawiający w rozdziałach XII i  XV Specyfikacji Warunków Zamówienia określił sposób 
przygotowania i składania ofert wraz z podaniem wymaganych dokumentów, które składają się na 
kompletną ofertę. 
W przesłanym do Zamawiającego zaszyfrowanym pliku oferty brak „Formularza oferty” i 
„Oświadczenia  o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu”. 
Oferta nr 6 jest niekompletna  i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp: 
„Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.” 

 
Powinno być: 

„6. Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 2: 
Zamawiający w rozdziałach XII i  XV Specyfikacji Warunków Zamówienia określił sposób 
przygotowania i składania ofert wraz z podaniem wymaganych dokumentów, które składają się na 
kompletną ofertę. 
W przesłanym do Zamawiającego zaszyfrowanym pliku oferty brak „Formularza oferty” i 
„Oświadczenia  o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu”. 
Oferta nr 2 jest niekompletna  i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp: 
„Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.” 
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Treść powyższej informacji opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
(www.pysznica.bip.gmina.pl), na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz przekazano                    
w formie elektronicznej zainteresowanym wykonawcom. 

 

 

Z  poważaniem: 
Z up. WÓJTA 
           (-) 

         Witold Pietroniec 
Zastępca Wójta 

( podpisano kwalifikowanym  
  podpisem elektronicznym ) 

 
 
 
 
 
Pysznica, 14 kwietnia 2022 r. 
 
J. I. 


