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Wysokie Mazowieckie, dn. 28.06.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem
Mazowieckiem działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) informuje, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę elementów
betonowych (ZP-2/2022) dokonano następującego wyboru:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD,
RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno
Firma spełniła warunki udziału w postępowaniu, a jej oferta uzyskała najwyższą liczbę
punktów przy ocenie kryterium – oferta zawierała najkorzystniejszą cenę.
Streszczenie złożonych ofert wraz z punktacją:
Lp.
1

2

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty
brutto

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD,
RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
813 036,15
ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno
"PROFIL" S.C. GABRIELA PREDEL & WALDEMAR
ROMANIK
831 147,90
ul. B. Prusa 94, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Liczba
punktów
100

97,82

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta
Wykonawcy "PROFIL" S.C. GABRIELA PREDEL & WALDEMAR ROMANIK
ul. B. Prusa 94, 07-300 Ostrów Mazowiecka została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 3 Pzp – oferta jest niezgodna z przepisami ustawy. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 63 ust. 2
ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę składa się pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający wskazuje, iż oferta ww. Wykonawcy
została przekazana za pośrednictwem udostępnionej przez Zamawiającego platformy, jednak
nie została podpisana przez Wykonawcę w sposób określony w ustawie i w SWZ. Mając
na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, odrzucenie oferty
złożonej przez ww. Wykonawcę jest obligatoryjne i w pełni uzasadnione.
Zgodnie z art. 308 ust. 2 Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie
zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Elektronicznie podpisany przez Andrzej Michalski
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